Beslissingen van de Vlaamse Regering mbt Sport
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 14 december 2018
Reglementering wielerwedstrijden
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Philippe Muyters
Vlaams topevenementenbeleid: Flanders Food Week 2020 en Wereldkampioenschap Artistieke Gymnastiek 2023
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Sven
Gatz
Op 20 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptpaper 'Topevenementenbeleid – Event Flanders' goed. In het
kader van de opmaak van een lange termijnkalender met het oog op de verdere uitbouw van het Vlaams
topevenementenbeleid kwalificeert de Vlaamse Regering de Flanders Food Week 2020 en het Wereldkampioenschap
Artistieke Gymnastiek 2023 als topevenementen. EventFlanders zal in samenwerking met Toerisme Vlaanderen
ondersteuning bieden bij de verdere ontwikkeling van de Flanders Food Week 2020, voor het Wereldkampioenschap
Artistieke Gymnastiek 2023 doet het dat samen met Sport Vlaanderen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 30 november 2018
Reglementering wielerwedstrijden
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Philippe Muyters
Niettegenstaande enkele artikelen aangetast zijn met een bevoegdheidsoverschrijding, stemt de Vlaamse
Regering in met het ontwerp van koninklijk besluit rond reglementering van de wielerwedstrijden en van
alle-terreinwedstrijden. Het koninklijk besluit wil een kader scheppen voor alle wielerwedstrijden, alleterreinwedstrijden en wedstrijden waarvan een gedeelte met de fiets gereden wordt, zoals duathlons en
triathlons. Het kader omvat onder andere het regelen van de vergunningsaanvraag, de inzet van
signaalgevers en de geldigheid van de wegcode tijdens de wielerwedstrijd.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 23 november 2018
vzw WK 2021: toekenning projectsubsidie wereldkampioenschap wielrennen op de weg
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Sven
Gatz
Op 27 september 2018 besliste de UCI om het UCI wereldkampioenschap wielrennen op de weg in 2021 toe te
wijzen aan Vlaanderen. Op 3 oktober 2018 ontving de vzw WK 2021 de officiële toewijzingsbrief. In dit kader
kent de Vlaamse Regering nu 3,25 miljoen euro projectsubsidie toe aan de vzw WK 2021 als lokaal
organisatiecomité voor de voorbereiding van de organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen op de
weg in 2021 in Vlaanderen. De beheersovereenkomst die wordt afgesloten met vzw WK 2021 zal worden
voorgelegd aan de Vlaamse Regering. EventFlanders zal samen met Sport Vlaanderen instaan voor de verdere
inhoudelijke opvolging, ondersteuning en begeleiding van de organisatie van het UCI wereldkampioenschap
wielrennen op de weg in 2021 door de vzw WK 2021.

Vacantverklaring functie hoofd secretariaatspersoneel Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans, minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz
Gaëtan Poelman heeft zijn ontslag aangeboden in de functie van hoofd van het secretariaatspersoneel van
de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media met ingang van 1 januari 2019. De Vlaamse
Regering verklaart de functie dan ook vacant met ingang van 1 januari 2019 en hecht meteen ook haar
goedkeuring aan de functiebeschrijving, de selectieprocedure en de aanduiding van het externe
selectiebureau dat bij deze werving zal optreden.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 9 november 2018
Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz
De Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs, Sport en Jeugd willen de idee van meer actieve en gedeelde of
open speelplaatsen kracht bijzetten met een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde
schoolspeelplaatsen. De bedoeling van de projectoproep is de schoolspeelplaatsen avontuurlijker en
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beweegvriendelijker te maken en ze voor sport en spel tevens aan te bieden aan het jeugdwerk en de bredere
lokale gemeenschap. De Vlaamse Regering keurt deze projectoproep goed. Ze wijst ook de vrijgemaakte
budgetten van 350.000 euro toe. De Vlaamse minister bevoegd voor kinderrechtenbeleid zal zorgen voor het
uitvoerend kader van de projectoproep, en de ministers voor Jeugd, Sport en Onderwijs zullen via
ministerieel besluit oordelen en beslissen over de ingediende projecten.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 28 september 2018
Derde projectoproep naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt principieel de derde projectoproep voor het naschools openstellen van
schoolsportinfrastructuur goed. Via deze projectoproep wil de Vlaamse Regering de drempels die er voor
scholen bestaan, wegnemen en hen een duw in de rug geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur
buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor sportclubs,
sportdiensten en andere gebruikers én de bestaande schoolsportinfrastructuur kwaliteitsvoller te maken. Het
voorstel omvat het financieel ondersteunen van scholen voor infrastructuurwerken aan hun bestaande
schoolsportinfrastructuur en voor een tussenkomst in de exploitatiekosten voor de bijkomende openstelling.
De Vlaamse ministers voor sport en onderwijs moeten de projectoproep organiseren, inclusief het
begeleidingstraject, het bijeen roepen van een beoordelingscommissie en het voorleggen van een voorstel
van selectiebeslissing aan de Vlaamse Regering. Voor dit initiatief wordt zo'n 3 miljoen euro voorzien.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 28 september 2018
Beleidsfocussen georganiseerde sportsector
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de erkenning en subsidiëring van de sportsector. Het
is de bedoeling om de vergoeding voor het verenigingswerk in het kader van de beleidsfocussen jeugdsport,
laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen als subsidieerbare kost toe te voegen. Verder kunnen
de leden van de beoordelingscommissies voor de verschillende beleidsfocussen ook vergoed worden. Tot slot
wijzigt ook de subsidiëring van de beleidsfocus sportkampen. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies
voorgelegd aan de SARC en daarna aan de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 6 juni 2018
Vlaams topevenementenbeleid: kandidatuur UCI wereldkampioenschap wielrennen 2021
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Sven
Gatz
De conceptpaper 'Topevenementenbeleid - Event Flanders' reikt een kader aan voor een Vlaams
topevenementenbeleid, dat meer topevenementen wil aantrekken naar of organiseren in Vlaanderen. In dit
kader werd in 2018 onderzocht of Vlaanderen zich kandidaat kon stellen voor het UCI Wereldkampioenschap
Wielrennen op de weg 2021. Het biddossier met parcours en eerste budgetvoorstel moet ingediend worden
tegen 20 juli 2018. De toekenning gebeurt door de UCI, eind september 2018. De Vlaamse Regering geeft nu
de vzw WK 2021 de goedkeuring om de kandidatuur en het biddossier, de voorliggende begroting en de
bijdrage van Vlaanderen voor maximaal 13 miljoen euro in te dienen bij de UCI tegen 20 juli 2018. Ze stemt
tevens in met een subsidie van maximaal 3,25 miljoen euro aan het lokaal organisatiecomité (LOC), voor de
kosten verbonden aan de voorbereiding van het WK. De Vlaamse minister bevoegd voor sport zal een
afsprakenkader uitwerken met de vzw WK 2021, wat na toekenning van het evenement aan Vlaanderen zal
vertaald worden in een beheersovereenkomst met de vzw WK 2021. EventFlanders zal samen met Sport
Vlaanderen zorgen voor de verdere inhoudelijke opvolging, ondersteuning en begeleiding van de organisatie.

Studentensport
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na adviezen van de SAR CJSM en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de
promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en
hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie.
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Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 8 juni 2018
Subsidies scholen voor het naschools openstellen schoolsportinfrastructuur
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hechtte op 27 oktober 2017 haar goedkeuring aan de tweede projectoproep voor het
naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. De projectoproep richtte zich opnieuw tot alle scholen
uit het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Nieuw bij deze
tweede projectoproep is dat ook inrichtende machten/schoolbesturen in het hoger onderwijs en
universiteiten een aanvraag konden indienen. Scholen konden aanspraak maken op een
enveloppefinanciering voor het bekostigen van twee soorten onkosten: infrastructuurwerken en
exploitatiekosten. In ruil voor deze financiële ondersteuning wordt opnieuw de garantie gevraagd dat de
schoolsportinfrastructuur gedurende ten minste drie jaar wordt open gesteld voor sportclubs en
sportdiensten. Na advies van de beoordelingscommissie keurt de Vlaamse Regering zo'n 87 aanvraagdossiers
goed. Voor dit initiatief wordt in totaal 11 miljoen euro uitgetrokken.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 18 mei 2018
vzw Topsporthal Gent: aanpassing statuten
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de aanpassing van de statuten van de vzw Topsporthal Gent goed. Ze keurt tegelijk
het voorstel goed van de vzw topsport Vlaanderen 2002 om tot ontbinding en vereffening over te gaan na
overdracht van haar bevoegdheden aan Sport Vlaanderen en na algehele kwijting aan de vzw topsport
Vlaanderen 2002 en haar mandatarissen. De statuten van de vzw Topsporthal Gent zullen aangepast worden
waarbij de samenstelling en het aantal leden van de raad van bestuur wordt aangepast rekening houdend
met het ontslag van de vzw topsport Vlaanderen 2002 en de provincie Oost-Vlaanderen uit de vzw
Topsporthal Gent. De Vlaamse gymnastiek federatie en de Vlaamse Atletiek Liga treden toe tot de vzw
Topsporthal Gent. De Vlaamse minister bevoegd voor de sport zal zorgen voor het doorvoeren van deze
statutenwijziging
Decreet subsidies voor studentensport
Op voorstel van het Vlaamse Parlement
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet van 3 april 2009
wijzigt over het toekennen van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod
van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring
van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging. Dit wijzigingsdecreet werd door het Vlaams
Parlement aangenomen op 9 mei 2018
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 30 maart 2018
Stichting Vlaamse Schoolsport: subsidiëring organisatie schoolsport
Op voorstel van viceminister president Hilde Crevits
De Vlaamse Regering keurt de subsidieovereenkomst goed met de Stichting Vlaamse Schoolsport voor de
periode 2018-2021. Ze keurt tegelijk de overdracht goed van 400.000 euro van de subsidieovereenkomst 20142017 naar de nieuwe subsidieovereenkomst 2018-2021. De minister bevoegd voor onderwijs zal de subsidiëring
van de Stichting Vlaamse Schoolsport regelen via afzonderlijke jaarlijkse besluiten. De organisatie voor
schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs te stimuleren om levenslang
deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. Concreet houdt dit in dat er via activiteiten binnen en
buiten de schooluren wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en attitudes die ertoe bijdragen dat kinderen
en jongeren sporten en bewegen duurzaam integreren in hun dagelijkse leven
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 3 maart 2018
Sport in het hoger onderwijs: wijziging subsidiedecreet
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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De Vlaamsed Na adviezen van de SAR CJSM en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering
definitief diverse bepalingen van het decreet over de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie
en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en
hogescholen en over de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging.
Het ontwerp van wijzigingsdecreet beoogt volgende doelstellingen: verderzetting van de financiële
ondersteuning van de studentensport, de effectiviteit en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen
verhogen en de kwaliteit van het studentensportaanbod verbeteren, en een administratieve lastenverlaging.
Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.
Studentensport
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de toekenning van
subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de
studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring
van een Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen
van de SAR CJSM en daarna van de Raad van State.
Opname van rugby op de topsporttakkenlijst
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Na advies van de Raad van State voegt de Vlaamse Regering definitief de sporttak rugby toe aan
Categorie 1 van de Topsporttakkenlijst voor de olympiade Tokyo 2017 – 2020. Zo wordt het een subsidieerbare
sporttak Topsport.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 2 februari 2018
Opname van rugby op de topsporttakkenlijst
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering voegt principieel de sporttak rugby toe aan Categorie 1 van de Topsporttakkenlijst voor
de olympiade Tokyo 2017 – 2020. Zo wordt het een subsidieerbare sporttak Topsport. Over dit besluit wordt
advies ingewonnen van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 12 januari 2018
Vlaamse topevenementenbeleid: aantrekken UCI Wereldkampioenschap Wielrennen op de weg 2021
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Sven
Gatz
In het kader van het Topevenementenbeleid beslist de Vlaamse Regering het WK Wielrennen op de weg 2021
te kwalificeren als aan te trekken topevenement. Ze gelast de minister van Sport om met de daartoe in de
begroting voorziene middelen de Vlaamse kandidatuur te ondersteunen en de voortgang van de
kandidaatstelling door het organisatiecomité op te volgen. EventFlanders zal ondersteuning bieden bij het
indienen van het bid.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 1 december 2017
Sport in het hoger onderwijs: wijziging subsidiedecreet
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse bepalingen van het decreet over de toekenning van subsidies
voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de
Vlaamse universiteiten en hogescholen en over de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse
overkoepelende studentensportvereniging. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet beoogt volgende
doelstellingen: verderzetting van de financiële ondersteuning van de studentensport, de effectiviteit en de
efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen verhogen en de kwaliteit van het studentensportaanbod
verbeteren, en een administratieve lastenverlaging. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het
advies ingewonnen van de SAR CJSM en daarna van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 27 oktober 2017
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Projectoproep naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt het voorstel van projectoproep goed voor het naschools openstellen van
schoolsportinfrastructuur. De bevoegde ministers voor sport en onderwijs zullen de projectoproep verder
organiseren.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 22 september 2017
Onderzoeksplatform Sport (2017-2022): toewijzing + modelovereenkomst
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hechtte begin dit jaar haar goedkeuring aan de oproep voor een Onderzoeksplatform
Sport 2017-2022, aan de voorgestelde financiering van dit Onderzoeksplatform, aan het oproepdocument en
aan de modelbeheersovereenkomst. Er werd slechts één kandidatuur ingediend voor de financiering van een
Onderzoeksplatform Sport 2017-2022, vanuit een consortium bestaande uit Katholieke Universiteit Leuven –
Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel. Als promotor-coördinator van dit consortium werd Jeroen
Scheerder (Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en bewegingsbeleid, Departement
Bewegingswetenschappen, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen) aangeduid. Nu keurt de
Vlaamse Regering de selectie van deze kandidaat goed. Het Onderzoeksplatform Sport heeft drie duidelijk
afgebakende onderzoekslijnen: beleidsmonitoring, sportparticipatie en brede motorische ontwikkeling bij
jonge kinderen. Tijdens de looptijd van het Onderzoeksplatform kunnen aanvullend andere
onderzoeksvragen met betrekking tot deze drie onderzoekslijnen gesteld worden en als bijkomende opdracht
toegewezen worden aan het Onderzoeksplatform Sport.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 14 juli 2017

Goedkeuring en subsidiëring van het project ‘Motiverend coachen: duurzame verankering en de weg naar de
M-club’
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Een van de pijlers uit de beleidsnota Sport 2014-2019 is ‘investeren in kwaliteit, professionalisering en
tewerkstelling’. Analisten, sportfanaten, sportcoaches en sporters discussiëren regelmatig over de vraag of de
aanpak van een bepaalde coach al dan niet succesvol is. Eén van de factoren die een rol spelen in dit succes
is het kunnen stimuleren van de motivatie van de sporter. In de wetenschappelijke literatuur genoot dit
onderwerp in de afgelopen decennia veel aandacht en het vormde het centrale thema binnen het project
‘Motiverend coachen: De rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten’ of kortweg het M-factor
project. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de projectnota ‘Motiverend coachen: duurzame verankering en
de weg naar de M-club’ goed. Ze kent een subsidie van 650.000 euro toe aan de Katholieke Universiteit Leuven
voor de uitvoering van de doelstellingen en acties van het project voor de periode 1 oktober 2017 tot 30
september 2020.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 16 juni 2017

Ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle,
gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Het Globaal Sportinfrastructuurplan vormt daarbij een
kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Dat
Globaal Sportinfrastructuurplan vormt op zijn beurt de basis voor het decreet voor de ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de
Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet over de ondersteuning
van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. In het decreet worden de krijtlijnen uitgezet
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conform de visie van het Globaal Sportinfrastructuurplan, maar met de nodige delegatie naar het
uitvoeringsbesluit om voldoende flexibiliteit in te bouwen, in verband met de maximale subsidiebedragen, de
samenstelling van de beoordelingscommissies, de verdere invulling van 'bovenlokaal' en de
beoordelingscriteria.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 12 mei 2017

Ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle,
gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Het Globaal Sportinfrastructuurplan vormt daarbij een
kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Dat
Globaal Sportinfrastructuurplan vormt op zijn beurt de basis voor het decreet voor de ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van
de SARC-Vlaamse Sportraad, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet
over de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. In het decreet worden
de krijtlijnen uitgezet conform de visie van het Globaal Sportinfrastructuurplan, maar met de nodige
delegatie naar het uitvoeringsbesluit om voldoende flexibiliteit in te bouwen, in verband met de maximale
subsidiebedragen, de samenstelling van de beoordelingscommissies, de verdere invulling van 'bovenlokaal' en
de beoordelingscriteria. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 5 mei 2017

Decreet Bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op voorstel van het Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de ondersteuning van de
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Dit decreet is aangenomen door het Vlaams
Parlement op 26 april 2017.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 28 april 2017

Eenmalige investeringssubsidie voor zwembaden
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Er is een acute nood aan nieuwe investeringen in Vlaamse zwembaden. Bovendien moet de infrastructuur
conform blijven met de strengere milieuwetgeving. De Vlaamse Regering heeft daarom een tweede oproep
gelanceerd voor de subsidiëring van zwembaden, zowel voor renovatie- als nieuwbouwprojecten. Er werden
37 dossiers ingediend. De Vlaamse Regering sluit zich nu aan bij het advies, de scores, de geselecteerde
projecten en de subsidiebedragen van de beoordelingscommissie. Ze kent daarbij een investeringssubsidie toe
aan 25 zwembadprojecten, voor een totaal bedrag van bijna 10 miljoen euro.

Naamswijziging departement CJSM
Op voorstel van minister Sven Gatz
Door het besluit van de Vlaamse Regering om de beleidsondersteunende opdracht rond sport te integreren
in het agentschap Sport Vlaanderen, wordt de naam van het 'Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media'
(CJSM) vanaf 1 januari 2017 veranderd in 'Departement Cultuur, Jeugd en Media'. De Vlaamse Regering keurt
hiervoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 21 april 2017

Ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle,
gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Het Globaal Sportinfrastructuurplan vormt daarbij een
kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Dat
Globaal Sportinfrastructuurplan vormt op zijn beurt de basis voor het decreet voor de ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De Vlaamse Regering hecht nu haar principiële
goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet over de ondersteuning van bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. In het decreet worden de krijtlijnen uitgezet conform de visie
van het Globaal Sportinfrastructuurplan, maar met de nodige delegatie naar het uitvoeringsbesluit om
voldoende flexibiliteit in te bouwen, in verband met de maximale subsidiebedragen, de samenstelling van de
beoordelingscommissies, de verdere invulling van 'bovenlokaal' en de beoordelingscriteria. Over dit besluit
wordt het advies ingewonnen van de SARC en van de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 31 maart 2017

Realisatie overdekte wielerpiste in Heusden-Zolder
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Momenteel is er in Vlaanderen slechts één permanent uitgebate overdekte wielerpiste, namelijk het
wielercentrum Eddy Merckx van Sport Vlaanderen Gent. 'Het Kuipke' in Gent voldoet niet meer aan de UCI
normen voor de organisatie van Europese of Wereldkampioenschappen baanwielrennen. Er is dus nood aan
een bijkomende overdekte wielerpiste. Voor een goede bereikbaarheid voor alle sporters is een goede
spreiding van de twee pistes aangewezen. De nieuwe locatie moet dus gericht zijn op Vlaams Brabant,
Antwerpen en Limburg. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed over de realisatie van een
overdekte wielerpiste in Heusden-Zolder, en stemt in met de oprichting van een vzw Velodroom waarin Sport
Vlaanderen als meerderheidsaandeelhouder de belangen van Vlaanderen en de sport zal bewaken. De
minister bevoegd voor sport zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.

Aanstelling leden Coördinatieraad dopingpreventie en dopingbestrijding in de sport
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt de samenstelling van de Coördinatieraad dopingpreventie en dopingbestrijding in
de sport. Gelet op het garanderen van een kwaliteitsvolle vertegenwoordiging van de diensten van de
Vlaamse Regering is geopteerd om het aantal leden uit te breiden. De Coördinatieraad is een overlegorgaan
dat is opgericht bij samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Naschools openstellen schoolsportinfrastructuur
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
In 2016 werd een projectoproep gelanceerd voor alle scholen uit het lager en secundair onderwijs in
Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, om na de schooluren hun schoolsportinfrastructuur
open te stellen voor sportclubs en sportdiensten. In ruil daarvoor krijgen de scholen financiële
ondersteuning. De Vlaamse Regering kent nu aan de 32 hoogst gerangschikte dossiers een subsidie toe voor
infrastructuurwerken, voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.

Knelpuntennota 'Vrijwilligerswerk, knelpunten en mogelijke oplossingen'
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz
De Vlaamse Regering startte eind februari vorig jaar met een conceptnota haar traject voor een
gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De conceptnota werd gevolgd door een actieplan. Eén van de acties
uit het actieplan betreft het opstarten van een interbestuurlijke dialoog met de federale overheid over
vrijwilligerswerk, de wetgeving errond en de aanpak van een aantal elementen van overregulering op
federaal niveau. Het Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk leverde medio februari een knelpuntennota op die
nu door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd. Die nota wordt overgemaakt aan de federale overheid met
het oog op dialoog en oplossingen voor de aangegeven knelpunten.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 17 maart 2017

Decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een
kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Een belangrijke randvoorwaarde om te
kunnen sporten is een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve
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sportinfrastructuur. Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen, dat eind oktober 2016 werd
goedgekeurd, vormt een kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur. In dit
verband hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, nu haar definitieve goedkeuring aan
het ontwerpdecreet voor de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Het
ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 10 maart 2017

Naamswijziging departement CJSM
Op voorstel van minister Sven Gatz
Door het besluit van de Vlaamse Regering om de beleidsondersteunende opdracht rond sport te integreren
in het agentschap Sport Vlaanderen, wordt de naam van het 'Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media'
(CJSM) vanaf 1 januari 2017 veranderd in 'Departement Cultuur, Jeugd en Media'. De Vlaamse Regering keurt
hiervoor principieel het nodige besluit goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 24 februari 2017

Visienota 'Statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider'
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Vanuit de sportsector klinkt reeds jaren de vraag om een oplossing te vinden voor de verloning van
sportbegeleiders op het lokale sportniveau (non-profit). Reguliere arbeid is voor de meeste lokale sportclubs
noch op financieel vlak, noch op administratief vlak een haalbare optie. In de praktijk worden daarom
suboptimale vergoedingsmechanismen gehanteerd, zoals bijvoorbeeld een oneigenlijk gebruik van de
vrijwilligersvergoeding. Dit zorgt voor een grote rechtsonzekerheid op het terrein. In dit kader hecht de
Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de visienota 'Statuut vrijetijdswerk/semi-agorale arbeid
voor de sportbegeleider'. Het statuut semi-agorale arbeid gaat uit van het principe dat men reeds een
volwaardig hoofdberoep (of daaraan gelijkgesteld) moet hebben om toegang te krijgen tot dit statuut.
Tevens wordt geduid dat de activiteiten die onder dit statuut vallen zich uitsluitend binnen de vrije tijd van
mensen met een hoofdberoep situeren, vandaar de term 'vrijetijdswerk'. Het statuut vrijetijdswerk creëert
een kader op het vlak van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Alleen niet commerciële organisaties
kunnen beroep doen op dit statuut. Bovendien betreft de doelgroep enkel die personen die zich ten dienste
stellen van derden. Dit wordt nu voorgelegd aan de federale regering. De bevoegde minister zal ook in
overleg treden met de bevoegde federale ministers met het oog op de realisatie van het statuut vrijetijdswerk
in de sportsector, waarbij uitdrukkelijk ook aandacht besteed wordt aan de mechanismen die een uitholling
van het bestaande systeem vrijwilligerswerk of een uitholling van de financiering van de sociale zekerheid
moeten verhinderen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 3 februari 2017

Decreet bovenlokale sportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een
kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Een belangrijke randvoorwaarde om te
kunnen sporten is een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve
sportinfrastructuur. Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen, dat eind oktober 2016 werd
goedgekeurd, vormt een kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur. In dit
verband hecht de Vlaamse Regering, na advies van de SARC, nu opnieuw haar principiële goedkeuring aan het
voorontwerp van decreet voor de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 27 januari 2017

Beleidsfocus topsport: subsidiebesluit
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het
decreet over de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Unisportfederaties van de
categorie A1, A2 en G-sport kunnen in aanmerking komen om een subsidie te krijgen voor de uitvoering van
de beleidsfocus topsport indien ze een sporttak aanbieden, vermeld op de topsporttakkenlijst. In het kader
van de beleidsfocus topsport komen de volgende activiteiten in aanmerking voor subsidiëring: de organisatie
en uitvoering van talentdetectie en –ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een
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topsportschool, de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde
topsporters of topsporttalenten en de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de
Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen.
Het besluit legt onder meer de subsidievoorwaarden vast.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 13 januari 2017

Onderzoeksplatform Sport (2017-2022): oproep
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de oproep voor een Onderzoeksplatform Sport 2017-2022,
aan de voorgestelde financiering van dit Onderzoeksplatform, aan het oproepdocument met het oog op
publicatie van de oproep en aan de modelbeheersovereenkomst. Het Onderzoeksplatform Sport heeft drie
duidelijk afgebakende onderzoekslijnen: beleidsmonitoring, sportparticipatie en brede motorische
ontwikkeling bij jonge kinderen. Tijdens de looptijd van het Onderzoeksplatform kunnen aanvullend andere
onderzoeksvragen met betrekking tot deze drie onderzoekslijnen gesteld worden en als bijkomende opdracht
toegewezen worden aan het Onderzoeksplatform Sport.

Brandingssporten: samenwerkingsakkoord
Op voorstel van minister Ben Weyts
De Vlaamse Regering ondertekent het samenwerkingsakkoord met de Federale Staat in uitvoering van het
koninklijk besluit over de brandingssporten. Het samenwerkingsakkoord beoogt het Vlaamse Gewest op
functionele wijze te betrekken bij de uitoefening van exclusieve federale bevoegdheden door enerzijds
informatie-uitwisseling die (betere) afstemming van Vlaamse en federale bevoegdheden toelaat en anderzijds
consultatie, overleg en advisering te voorzien ingeval van mogelijke impact op Vlaamse bevoegdheden.

Derde cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan: uitstel realisatie kunstgrasvelden Machelen
en Tongeren
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van het decreet over een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering
besliste de Vlaamse Regering, na advies van een adviescommissie, om 28 kunstgrasvelden aan te leggen.
Inmiddels zijn alle velden aangelegd, behalve deze in Tongeren en Machelen. De deadline om de velden in het
najaar 2016 aan te leggen werd niet gehaald. De betreffende subsidietrekkers vragen nu uitstel aan de
Vlaamse Regering, zonder dat de subsidiebelofte in het gedrang komt. Er wordt beslist om beide afwijkingen
toe te staan en de uiterlijke aanvang van de werken vast te leggen op 31 mei 2017.

Éénmalige investeringssubsidie voor de renovatie en nieuwbouw van zwembaden: wijziging begunstigde
Kalmthout
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de oproep met het oog op de toekenning van investeringssubsidies voor de renovatie en
nieuwbouw van zwembaden werden eind december 2015 19 dossiers geselecteerd. Voor het gemeentelijke
zwembad van Kalmthout werd een subsidie toegekend aan de gemeente Kalmthout als financiële
ondersteuning voor de infrastructuurwerken voor de renovatie van het zwembad. De gemeente Kalmthout
vraagt in een brief van 10 juni 2016 of de investeringssubsidie kan toegekend worden aan het autonome
gemeentebedrijf AGB - Kalmthout in plaats van aan het gemeentebestuur. De Vlaamse Regering beslist nu tot
wijziging van de begunstigde in haar subsidiebesluit. Aangezien het AGB de BTW op de investeringen met
betrekking tot de renovatiewerken van het zwembad kan recupereren, wordt de subsidie herrekend naar
329.929 euro.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 23 december 2016

Projectoproep naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur: bijkomende middelen
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hechtte op 15 juli 2016 haar principiële goedkeuring aan een projectoproep voor het
naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. De projectoproep richt zich tot alle scholen uit het lager
en secundair onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Scholen kunnen
aanspraak maken op een enveloppefinanciering voor het bekostigen van twee soorten onkosten:
infrastructuurwerken en exploitatiekosten. In ruil voor deze financiële ondersteuning wordt de garantie
gevraagd dat de schoolsportinfrastructuur gedurende ten minste drie jaar wordt open gesteld voor
sportclubs en sportdiensten. De Vlaamse Regering beslist nu 300.000 euro extra te voorzien voor
exploitatiekosten.
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Decreet bovenlokale sportinfrastructuur
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een
kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Het Vlaamse regeerakkoord en de
beleidsnota sport stellen daarvoor de opmaak van een Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen
voorop. Dat vormt een kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur. In dit
verband hecht de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet voor
de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Over dit voorontwerp van
decreet wordt het advies ingewonnen van de SARC en daarna van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 16 december 2016

Beleidsfocus topsport: subsidiebesluit
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media keurt de Vlaamse Regering
opnieuw principieel een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector. Unisportfederaties van de categorie A1, A2 en G-sport kunnen in aanmerking
komen om een subsidie te krijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport indien ze een sporttak
aanbieden, vermeld op de topsporttakkenlijst. In het kader van de beleidsfocus topsport komen de volgende
activiteiten in aanmerking voor subsidiëring: de organisatie en uitvoering van talentdetectie en –ontwikkeling
in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool, de voorbereiding van en de
deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten en de
voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen,
Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen. Het besluit legt onder meer de
subsidievoorwaarden vast. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 25 november 2016

Beleidsfocus topsport: subsidiebesluit
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de erkenning en
subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Unisportfederaties van de categorie A1, A2 en G-sport kunnen
in aanmerking komen om een subsidie te krijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport indien ze
een sporttak aanbieden, vermeld op de topsporttakkenlijst. In het kader van de beleidsfocus topsport komen
de volgende activiteiten in aanmerking voor subsidiëring: de organisatie en uitvoering van talentdetectie en –
ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool, de voorbereiding van
en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten en de
voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen,
Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen. Het besluit legt onder meer de
subsidievoorwaarden vast. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, daarna van de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 18 november 2016

Verlenging project ‘Motiverend coachen’
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Op vrijdag 29 november 2013 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan het project
‘Motiverend coachen: De rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten’, voor de periode december
2013 tot december 2016. Het is een samenwerking tussen de KU Leuven, de UGent en het Bloso
Expertenplatform Sportpsychologie (BES). Gedurende 2,5 jaar werd constructief samengewerkt en momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan de wetenschappelijke studies (validatie-, interventie- en experimentele
studies) en valorisatie. Om de bevindingen van het project optimaal te verspreiden moeten nog twee
kerntaken verwezenlijkt worden: het finaliseren van het praktijkboek en de organisatie van het academisch
slotevent. Aangezien de bevindingen van de recente studies mee opgenomen moeten worden in het
praktijkboek is het niet haalbaar om dit boek in 2016 af te werken. Een realistisch streefdoel voor een volledig
up-to-date praktijkboek is 15 maart 2017. Dit zou gepaard gaan met een boekvoorstelling gericht op de
Vlaamse jeugdcoaches, eind februari 2017. Daarom beslist de Vlaamse Regering tot verlenging van het project
tot 15 maart 2017.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 28 oktober 2016
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Erkenning kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Met het decreet over gezond en ethisch sporten (GES-decreet) kiest de Vlaamse overheid voor een positieve,
ondersteunende en stimulerende regelgeving die in de eerste plaats elke sportfederatie responsabiliseert om
een gezonde en ethische sportbeoefening bij haar leden te garanderen en die in de tweede plaats aan de
overheid een faciliterende rol toebedeelt. Ter versterking van de gezonde sportbeoefening kan de overheid
kwaliteitsstandaarden voor een beleid of een praktijk voor gezond sporten erkennen of opleggen. De
Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat de erkenning van
de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten regelt. De kwaliteitsstandaard kan
beschouwd worden als een leidraad en werkinstrument voor de risicovechtsportorganisaties om hun werking
aan af te toetsen en kwaliteitsvoller te maken.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 21 oktober 2016

Conceptnota 'Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen'
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en
betaalbare manier moet kunnen sporten, een leven lang. Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven
van elke Vlaming, willen we in Vlaanderen een gezonde sportmentaliteit ontwikkelen. Een doelstelling die
enkel behaald kan worden als mensen voortdurend geprikkeld worden om te sporten of te blijven sporten.
Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen sporten is een sportvriendelijke leefomgeving en de
aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de
conceptnota 'Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen' goed. Het sportinfrastructuurplan vormt een kader
op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur en op een doordachte manier de
inhaalbeweging in te zetten. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen lokale-, bovenlokale- en
topsportinfrastructuur.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 16 september 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Met het decreet over gezond en ethisch sporten (GES-decreet) kiest de Vlaamse overheid voor een positieve,
ondersteunende en stimulerende regelgeving die in de eerste plaats elke sportfederatie responsabiliseert om
een gezonde en ethische sportbeoefening bij haar leden te garanderen en die in de tweede plaats aan de
overheid een faciliterende rol toebedeelt. Ter versterking van de gezonde sportbeoefening kan de overheid
kwaliteitsstandaarden voor een beleid of een praktijk voor gezond sporten erkennen of opleggen. De
Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
opnieuw principieel een besluit goed dat de erkenning van de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van
risicovechtsporten regelt. De kwaliteitsstandaard kan beschouwd worden als een leidraad en werkinstrument
voor de risicovechtsportorganisaties om hun werking aan af te toetsen en kwaliteitsvoller te maken. Over dit
besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan een
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Het
besluit regelt de vaststelling van de subsidievoorwaarden voor de uitvoering van de beleidsfocussen
jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan een
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Het
besluit regelt de vaststelling van de subsidievoorwaarden voor de uitvoering van de beleidsfocussen
jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de algemene
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector vastlegt.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 15 juli 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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Na advies van de SARC hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan een
uitvoeringsbesluit bij het decreet over de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Het
besluit regelt de vaststelling van de subsidievoorwaarden voor de uitvoering van de beleidsfocussen
jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen. Over dit besluit wordt het advies
ingewonnen van de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media keurt de Vlaamse Regering
opnieuw principieel een besluit goed dat de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de
georganiseerde sportsector vastlegt. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Met het decreet over gezond en ethisch sporten (GES-decreet) kiest de Vlaamse overheid voor een positieve,
ondersteunende en stimulerende regelgeving die in de eerste plaats elke sportfederatie responsabiliseert om
een gezonde en ethische sportbeoefening bij haar leden te garanderen en die in de tweede plaats aan de
overheid een faciliterende rol toebedeelt. Ter versterking van de gezonde sportbeoefening kan de overheid
kwaliteitsstandaarden voor een beleid of een praktijk voor gezond sporten erkennen of opleggen. De
Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat de erkenning van de kwaliteitsstandaard voor het
organiseren van risicovechtsporten regelt. De kwaliteitsstandaard kan beschouwd worden als een leidraad en
werkinstrument voor de risicovechtsportorganisaties om hun werking aan af te toetsen en kwaliteitsvoller te
maken. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SARC en daarna van de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het
Antidopingdecreet. De wijziging omvat een aanpassing van de lijst van sportdisciplines waarvan de
elitesporters verblijfsgegevens moeten indienen. Door de aanpassing zal het totaal aantal elitesporters dat nu
verblijfsgegevens moet indienen, verminderen. De nationale antidopingorganisatie (NADO) kan wel nog
bepaalde elitesporters die niet op de lijst staan, verplichten hun verblijfsgegevens in te dienen als er ernstige
aanwijzingen van doping bestaan.
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
In het Vlaams Regeerakkoord werd afgesproken dat de Vlaamse Regering werk zou maken van het ‘Open
School’-concept zodat onder andere de schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren efficiënter wordt
gebruikt. Bedoeling is dat schoolsportinfrastructuur naschools beter kan opengesteld worden voor andere
lokale actoren om zo de bezettingsgraad ervan te verhogen en het sportaanbod voor en door sportclubs en
lokale besturen te verbeteren. De Vlaamse Regeirng hecht nu haar principiële goedkeuring aan een
projectoproep voor het buitenschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. Het voorstel omvat – bij
wijze van start - het ondersteunen, zowel door praktische begeleiding als door financiële steun, van een
aantal pilootprojecten. De pilootprojecten moeten zo maximaal mogelijk een mix zijn van de verschillende
onderwijsnetten en van de verschillende onderwijsniveaus en van type project/problematiek/oplossing
(verschillende oplossingen naar exploitatie, verschillende infrastructurele oplossingen). De Vlaamse Regering
belast de Vlaamse ministers bevoegd voor sport en onderwijs met het organiseren van de projectoproep,
inclusief het begeleidingstraject, het bijeen roepen van een beoordelingscommissie en het voorleggen van
een voorstel van selectiebeslissing.
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Philippe
Muyters, minister Joke Schauvliege en minister Sven Gatz
Naar aanleiding van de integratie van de beleidsondersteunende opdracht voor sport in het agentschap
Sport Vlaanderen, en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief een aantal
besluiten. De wijzigingen hebben betrekking op de naamsverandering van Bloso naar 'Sport Vlaanderen' en de
integratie van de beleidsondersteunende opdracht voor sport in het agentschap Sport Vlaanderen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 8 juli 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan haar besluit over indicatoren voor het
kwaliteitsprincipe goed bestuur van de sportfederatie. In het subsidiebesluit voor de georganiseerde
sportsector wordt het aandeel van het kwaliteitsprincipe goed bestuur van de sportfederatie vastgesteld op
maximaal 20% van het totale budget voor de subsidie die toegekend wordt op basis van een korf van
kwaliteitsprincipes. De verdere verdeling van deze 20% vormt het voorwerp van dit besluit. Dit besluit wordt
nu voor advies voorgelegd aan de SARC en daarna aan de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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Het decreet Gezond en Ethisch Sporten kent aan de Vlaamse Regering de mogelijkheid toe om één organisatie
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling in de fitness te erkennen. De Vlaamse Regering wijzigt nu,
na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de Raad van State
definitief haar uitvoeringsbesluit bij dit decreet. Op dit moment zijn er al twee erkende en gesubsidieerde
organisaties voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling: ICES op het gebied van ethisch sporten en
VVS op het gebied van gezond sporten. Door de wijziging zijn de bepalingen over erkenningsprocedure,
opvolging en termijnen van erkenning en subsidiëring voor deze twee organisaties, nu ook evenredig van
toepassing op de toekomstig te erkennen organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling
rond gezond en ethisch sporten in de fitness.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 17 juni 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de SAR CJSM wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het uitvoeringsbesluit bij het
Antidopingdecreet. De wijziging omvat een aanpassing van de lijst van sportdisciplines waarvan de
elitesporters verblijfsgegevens moeten indienen. Door de aanpassing zal het totaal aantal elitesporters dat nu
verblijfsgegevens moet indienen, verminderen. De nationale antidopingorganisatie (NADO) kan wel nog
bepaalde elitesporters die niet op de lijst staan, verplichten hun verblijfsgegevens in te dienen als er ernstige
aanwijzingen van doping bestaan. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu nog het advies ingewonnen van de
Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 10 juni 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat de algemene erkennings- en
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector vastlegt. Over dit besluit wordt het advies
ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daarna gaat het voor advies
naar de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het decreet over de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Het besluit regelt de vaststelling van de
subsidievoorwaarden voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod,
innovatie en sportkampen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Op 18 december 2015 besliste de Vlaamse Regering in het kader van een eerste projectoproep voor
ondersteuning van zwembaden (2015) om 19 projecten te subsidiëren. Hiervoor werd 10 miljoen euro
vrijgemaakt. Deze projectoproep diende als eerste impuls om te komen tot méér en beter kwalitatief
zwemwater in Vlaanderen. Aansluitend op de eerste oproep start de Vlaamse Regering nu een tweede
initiatief op. Deze tweede oproep richt zich dan ook zowel op nieuwbouw als renovatie van zwembaden. De
oproep richt zich naar openbare besturen (gemeentebesturen en provinciebesturen in het Vlaams Gewest, de
VGC, intercommunales en andere publieke samenwerkingsverbanden) en scholen. Ook Publiek-private
initiatieven kunnen intekenen. Bij nieuwbouwprojecten wordt uitgegaan van een maximale subsidie van 10%
op het aanvaarde investeringsbedrag, rekening houdend met een maximaal subsidiebedrag van 1,2 miljoen
euro. Bij renovatieprojecten wordt vertrokken van een maximale subsidie van 30% op het aanvaarde
investeringsbedrag, rekening houdend met een maximaal subsidiebedrag van een half miljoen euro. De
Vlaamse minister bevoegd voor sport zal de projectoproep organiseren, inclusief de workshops en het
begeleidingstraject door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), het bijeen roepen
van een beoordelingscommissie en het voorleggen van een voorstel van selectiebeslissing aan de Vlaamse
Regering. Ook nu wordt er een budget van 10 miljoen euro voorzien.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 20 mei 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het decreet Gezond en Ethisch Sporten kent aan de Vlaamse Regering de mogelijkheid toe om één organisatie
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling in de fitness te erkennen. De Vlaamse Regering wijzigt nu
principieel haar uitvoeringsbesluit bij dit decreet. Op dit moment zijn er al twee erkende en gesubsidieerde
organisaties voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling: ICES op het gebied van ethisch sporten en
VVS op het gebied van gezond sporten. Door de wijziging zijn de bepalingen over erkenningsprocedure,
opvolging en termijnen van erkenning en subsidiëring voor deze twee organisaties, nu ook evenredig van
toepassing op de toekomstig te erkennen organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling
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rond gezond en ethisch sporten in de fitness. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en daarna aan de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 13 mei 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het Antidopingdecreet. De wijziging omvat
een aanpassing van de lijst van sportdisciplines waarvan de elitesporters verblijfsgegevens moeten indienen.
Door de aanpassing zal het totaal aantal elitesporters dat nu verblijfsgegevens moet indienen, verminderen.
De nationale antidopingorganisatie (NADO) kan wel nog bepaalde elitesporters die niet op de lijst staan,
verplichten hun verblijfsgegevens in te dienen als er ernstige aanwijzingen van doping bestaan. Over dit
wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SAR CJSM en daarna van de Raad van State.
Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
De Vlaamse Regering beslist Koen Algoed met ingang van 1 juni 2016 toe te laten tot de proeftijd in de graad
van directeur-generaal en aan te stellen als secretaris-generaal bij het departement Financiën en Begroting. De
proeftijd bedraagt zes maanden.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – woensdag 4 mei 2016
Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering stemt in met het koninklijk besluit over de brandingsporten. Bedoeling is de regelgeving
omtrent de brandingsporten te actualiseren en te uniformiseren.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 22 april 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kende op 25 april 2014 aan 19 projecten een impulssubsidie toe voor de realisatie van
bovenlokale sportinfrastructuur. Tegen deze beslissing werd op 24 juni 2014 een vernietigingsberoep ingesteld
bij de Raad van State door het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kouter. Het AGB De Kouter had een
subsidieaanvraag ingediend voor de financiering van de bouw van een nieuw zwembad in Poperinge, doch
kreeg hiervoor geen impulssubsidie toegekend. Op 29 februari 2016 vernietigde de Raad van State deze
beslissing. De vernietiging is gesteund op een gebrekkige formele motivering van de betrokken beslissing (en
in het bijzonder ook van de achterliggende adviezen van de provincies en van de Vlaamse
beoordelingscommissie) alsook op een gebrek aan duidelijkheid omtrent de conformiteit van de uitgevoerde
beoordeling met de door de beoordelende overheid vooropgestelde beleidslijn voor de toetsing van de
subsidieaanvragen. De Vlaamse Regering komt nu tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State en
herneemt haar beslissing van 25 april 2014.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 15 april 2016
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Verdrag van de Raad van Europa rond de manipulatie
van sportwedstrijden. De vertegenwoordiger van de federale regering zal de overeenkomst namens de
Vlaamse Gemeenschap ondertekenen, de betrokken minister van Sport zal verder invulling geven aan een
beleid rond het bestrijden van wedstrijdvervalsing.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Karolien De Saedeleer vervangt Nicole Bossaerts als plaatsvervangend lid van de coördinatieraad
dopingpreventie en -bestrijding. Deze coördinatieraad is een overlegorgaan met als doel bij de bevoegde
ministers voorstellen in te dienen om de in het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 geformuleerde
doelstellingen inzake dopingpreventie en dopingbestrijding in de sport te realiseren.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 25 maart 2016
Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, viceminister-president Annemie Turtelboom, viceministerpresident Liesbeth Homans, minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege
Naar aanleiding van de integratie van de beleidsondersteunende opdracht voor sport in het agentschap
Sport Vlaanderen wijzigt de Vlaamse Regering principieel een aantal besluiten. De wijzigingen hebben
betrekking op de naamsverandering van Bloso naar 'Sport Vlaanderen' en de integratie van de
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beleidsondersteunende opdracht voor sport in het agentschap Sport Vlaanderen. Over dit wijzigingsbesluit
wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het ontwerpdecreet goed over de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Het regelt de erkenning en de subsidiëring van
de Vlaamse sportfederaties, hun koepelorganisatie, de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, een Gsportplatform en een organisatie voor risicovechten. Het decreet moet de Vlaamse sportfederaties
performanter, krachtdadiger en efficiënter maken. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams
Parlement.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 4 maart 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer keurt de Vlaamse Regering
opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed over de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector. Het regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, hun
koepelorganisatie, de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, een G-sportplatform en een organisatie
voor risicovechten. Het decreet moet de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter
maken. Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies van de Raad van State gevraagd.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 19 februari 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en van de Raad van
State keurt de Vlaamse Regering definitief het ontwerpdecreet goed dat het decreet over gezond en ethisch
sporten wijzigt. Dat ontwerp van wijzigingsdecreet voorziet de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2017 één
organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling voor fitness te erkennen en te subsidiëren. Het
ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 8 januari 2016
Op voorstel van minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz
De hervorming van de strategische adviesraden voorziet dat de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
(SARC) wordt ingericht bij het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). De personeelsleden van het
secretariaat van de SARC worden overgedragen aan het departement CJSM. De Vlaamse Regering keurt
daarvoor nu het besluit voor de overdracht goed.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 18 december 2015
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) keurt de Vlaamse
Regering opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed over de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector. Het regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, hun
koepelorganisatie, de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, een G-sportplatform en een organisatie
voor risicovechten. Het decreet moet de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en efficiënter
maken. Over het voorontwerp van decreet wordt het advies van de Raad van State gevraagd. Over het
voorontwerp van decreet wordt ook een armoedetoets uitgevoerd.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Op 20 maart 2015 keurde de Vlaamse Regering de lancering van een oproep goed met het oog op de
toekenning van investeringssubsidies voor de renovatie en nieuwbouw van zwembaden. Er werden in totaal 28
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dossiers tijdig ingediend. De Vlaamse Regering neemt kennis van het verslag van de Vlaamse
beoordelingscommissie en sluit zich aan bij het advies, de scores, de geselecteerde en niet- geselecteerde
projecten en de toegekende subsidiebedragen. Ze beslist een investeringssubsidie toe te kennen aan de 19
geselecteerde projecten vermeld in het verslag van de Vlaamse beoordelingscommissie.
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering kent voor de periode van 15 december 2015 tot en met 31 december 2020 een subsidie
van 4,5 miljoen euro toe aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ) in
Brussel, voor de implementatie van de methodiek 'Bewegen op verwijzing (BOV)'. De methodiek beoogt
duurzame gezondheidswinst bij volwassenen waarbij de huisarts vaststelt dat ze een verhoogd
gezondheidsrisico lopen omdat ze onvoldoende bewegen.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 11 december 2015
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het decreet over de integratie van de beleidsondersteunende opdracht sport regelt dat alle
beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken binnen één entiteit worden samengebracht, met name
het bestaande intern verzelfstandigd agentschap Bloso dat voortaan agentschap 'Sport Vlaanderen' heet. In
dit kader keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed over de overdracht van de personeelsleden van de
afdeling Sport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het agentschap Sport Vlaanderen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters en minister Sven Gatz
De Vlaamse Regering stelt Luc Delrue aan als secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media en laat hem daarvoor met ingang van 1 februari 2016 toe tot de proeftijd in de graad van directeurgeneraal.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 13 november 2015
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet over de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector goed. Het regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties,
hun koepelorganisatie, de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, een G-sportplatform en een
organisatie voor risicovechten. Het decreet moet de Vlaamse sportfederaties performanter, krachtdadiger en
efficiënter maken. Over het voorontwerp van decreet wordt het advies van de Strategische Adviesraad voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en de Raad van State gevraagd. Over het voorontwerp van decreet
wordt ook een armoedetoets uitgevoerd.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt principieel het voorontwerp van decreet goed dat het decreet over gezond en
ethisch sporten wijzigt. Dat voorontwerp van wijzigingsdecreet voorziet de mogelijkheid om vanaf 1 januari
2017 één organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling voor fitness te erkennen en te
subsidiëren. Over het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies van de Strategische Adviesraad
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en de Raad van State gevraagd.
Op voorstel van viceminister-president Annemie Turtelboom en viceminister-president Liesbeth Homans
Het Vlaams regeerakkoord voorziet de afslanking van de provincies, door het overhevelen van de taken en
bevoegdheden in persoonsgebonden aangelegenheden naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.
Om dit mogelijk te maken, hecht de Vlaamse Regering, na onderhandelingen en na adviezen van de VLABEST,
de SARC, SAR WGG en de VlOR, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over
de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. Het voorontwerp van decreet wordt
nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 23 oktober 2015
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Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering stelt drie effectieve en drie plaatsvervangende Vlaamse leden aan in de Coördinatieraad
voor dopingpreventie en dopingbestrijding in de sport. Deze coördinatieraad is een overlegorgaan met als
doel bij de bevoegde ministers voorstellen in te dienen om de in het samenwerkingsakkoord tussen de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie geformuleerde doelstellingen over dopingpreventie en dopingbestrijding in de
sport te realiseren.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering besliste op 6 februari 2015 in een conceptnota om het beleidsveld sport in een
vernieuwd agentschap 'Sport Vlaanderen' onder te brengen. Daarvoor moeten alle beleidsondersteunende en
beleidsuitvoerende taken binnen één entiteit worden samengebracht, met name het agentschap Bloso, dat
voortaan het agentschap 'Sport Vlaanderen' zal heten. Om dit te realiseren, hecht de Vlaamse Regering, na
advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat diverse decreten ter
zake wijzigt. Het voert ook een aantal wijzigingen aan het Antidopingdecreet door die de omzetting zijn van
internationale afspraken. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 9 oktober 2015
Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurde eind 2013 het samenwerkingsakkoord goed tussen de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid Gedeeltelijk
Akkoord over Sport (EPAS) van de Raad van Europa. De doelstellingen van het EPAS zijn de bevordering van
sport en van de positieve waarden waar sport voor staat, de uitwerking van internationale normen en de
creatie van een pan-Europees platform voor intergouvernementele samenwerking voor sport. Het wil ook een
bijdrage leveren aan de publieke overheden van de lidstaten van het akkoord, de sportfederaties en de NGO’s
om sport te promoten en om sport gezonder, rechtvaardiger en beter georganiseerd te maken. Nu hecht de
Vlaamse Regering, na advies van de SARC, de SARiV en de Raad van State, ook haar definitieve goedkeuring
aan het ontwerpdecreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord en aan de memorie van toelichting. Het
ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 4 september 2015
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering besliste op 6 februari 2015 in een conceptnota om het beleidsveld sport in een
vernieuwd agentschap 'Sport Vlaanderen' onder te brengen. Daarvoor moeten alle beleidsondersteunende en
beleidsuitvoerende taken binnen één entiteit worden samengebracht, met name het agentschap Bloso, dat
voortaan het agentschap 'Sport Vlaanderen' zal heten. Om dit te realiseren, hecht de Vlaamse Regering, na
advies van de SARC, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse
decreten ter zake wijzigt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van
de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 17 juli 2015
Voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering besliste op 6 februari 2015 in een conceptnota om het beleidsveld sport in een
vernieuwd agentschap 'Sport Vlaanderen' onder te brengen. Daarvoor moeten alle beleidsondersteunende en
beleidsuitvoerende taken binnen één entiteit worden samengebracht, met name het agentschap Bloso, dat
voortaan het agentschap 'Sport Vlaanderen' zal heten. Om dit te realiseren, hecht de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt. Over dit voorontwerp
van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARC en daarna van de Raad van State.
Voorstel van viceminister-president Annemie Turtelboom en viceminister-president Liesbeth Homans
Het Vlaams regeerakkoord voorziet de afslanking van de provincies, door het overhevelen van de taken en
bevoegdheden in persoonsgebonden aangelegenheden naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.
Om dit mogelijk te maken, hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van
decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. Het voorontwerp van
decreet zal voor onderhandelingen voorgelegd worden aan de bevoegde sectorcomités, en wordt voor advies
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voorgelegd aan de VLABEST, de SARC, SAR WGG en de VlOR. Ze neemt akte van het eerste voorstel van
toewijzing van de provinciale, persoonsgebonden taken en van de eerste analyse van de uitgaven die hiermee
gepaard gaan en machtigt de bevoegde minister om dit verder te bespreken en de analyses verder te
verfijnen.
Voorstel van minister-president Geert Bourgeois en viceminister-president Liesbeth Homans
Het Vlaamse Regeerakkoord stelt dat het aantal personeelsleden in dienst van de Vlaamse overheid moet
dalen door een selectief vervangingsbeleid te voeren, met blijvende aandacht voor kwalitatieve
dienstverlening. Daarenboven stelt het regeerakkoord dat elk beleidsdomein een kerntakenplan moet
opmaken. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de aanpak en de verdeling van de
budgettaire besparingen en personeelsbesparingen per beleidsdomein voor de besparingsronde 2014-2019. Ze
keurt meteen het globaal kader goed dat bijdraagt tot een resultaats- en klantgerichte overheid. De
rapportering rond dit globaal kader dient als input voor de opmaak van de jaarlijkse beleidsbrieven. Tot slot
worden de kerntakenplannen van de beleidsdomeinen goedgekeurd. De afbouw in personeel die hiermee
gepaard gaat, draagt bij tot de beoogde afbouw van het personeelsbestand met 1950 personeelsleden tegen
eind 2019.
Voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het 'Definitief Gemotiveerd Beoordelingsverslag
geïntegreerd Sportcomplex te Lanaken'. De opdracht wordt gegund aan de nv Sportoase, waarbij de
opdrachtnemer zal instaan voor het ontwerpen, het bouwen, het financieren, het onderhouden en de
exploitatie van het Sportcomplex voor een periode van 30 jaar.
Voorstel van minister Philippe Muyters
Om haar beleid in prioritaire domeinen wetenschappelijk te ondersteunen, erkent en financiert de Vlaamse
Regering sinds 2001 Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel
het besluit hierover. De wijziging beoogt de mogelijkheid te bieden de erkenningstermijn met maximaal 6
maanden te verlengen, enerzijds om de beleidsdomeinen meer ruimte te geven hun eigen initiatieven te
starten en anderzijds omdat sommige onderzoeksgroepen delen van de vooropgestelde onderzoeksagenda
niet afgerond krijgen binnen de voorziene erkenningstermijn. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen
van de Raad van State.
Voorstel van minister Sven Gatz
Na adviezen van de Vlaamse Jeugdraad, van het Kinderrechtencommissariaat en van de
strategische adviesraden binnen de Vlaamse overheid keurt de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 goed. Het JKP legt het jeugd- en
kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het JKP wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 3 juli 2015
Voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de conceptnota goed over Beleidsrelevant Onderzoek. Daarbij is het de bedoeling
dat de beleidsdomeinen zelf initiatieven opzetten met eigen middelen, waarbij de nadruk van
beleidsonderzoek moet liggen op 'need to know' in plaats van 'nice to know'. Eerder besliste de Vlaamse
Regering om vanaf 2016 de EWI-middelen voor het Steunpuntenprogramma te schrappen. De bevoegde
minister voor Innovatie zal een overgangsregeling uitwerken voor de in 2015 aflopende steunpunten.
Voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019. Ze
engageert zich om bij elk nieuw ontwerp van reglementering of beleidsmaatregel rekening te houden met de
doelstellingen en maatregelen uit het actieplan. Over dit Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019
wordt het advies ingewonnen van de SERV, en het wordt meteen ook overgezonden aan het Vlaams
Parlement. Ook de stakeholders op het stakeholdersforum krijgen de mogelijkheid hun advies uit te brengen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 5 juni 2015
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Voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kende in 2014 aan de stad Oostende een investeringssubsidie van 630.000 euro toe om
het bestaande voetbalstadion te verbouwen tot een multifunctioneel voetbalstadion. Nu wil de club KV
Oostende zelf het stadionproject realiseren. Daarvoor draagt de Vlaamse Regering de toegekende subsidie
over naar de club KVO Oostende Stadion. Ze wijzigt daarvoor het nodige besluit.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 8 mei 2015
Voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering gaat akkoord met de inhoudelijke uitgangspunten van de conceptnota over de
georganiseerde sportsector. De conceptnota vormt de basis voor het nieuwe decreet voor de georganiseerde
sportsector. Dat nieuwe decreet moet de georganiseerde sportwereld responsabiliseren en de Vlaamse
sportfederaties door meer autonomie laten uitgroeien tot ambitieuze en dynamische organisaties die kunnen
anticiperen op toekomstige uitdagingen. Over deze conceptnota wordt het advies gevraagd van de SAR CJSM.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 3 april 2015
Voorstel van minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Philippe Muyters,
minister Joke Schauvliege en minister Sven Gatz
Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de vermindering van het aantal strategische adviesraden
(SAR's). Het gaat om vier concrete hervormingstrajecten, met name: het inbedden van de Strategische
Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Vlaams Woonraad in de SERV; het afschaffen van de
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
(SARiV) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST); het inbedden van de rechtspersoon
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SAR CJSM) in het departement van culturele
aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM en de samenvoeging van de MiNa-Raad en de Strategische
Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) tot de Omgevingsraad. De Vlaamse Regering hecht hiervoor, na
adviezen van de Vlaamse Woonraad, de SALV, de SAR CJSM, de SARiV en de VLABEST opnieuw haar principiële
goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat dit regelt. Over dit voorontwerp van decreet wordt het
advies ingewonnen van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 20 maart 2015
Voorstel van minister Philippe Muyters
De zwembadinfrastructuur in Vlaanderen dateert goeddeels uit de jaren 1970 en is dus verouderd. De
Vlaamse Regering wil een globaal strategisch sportinfrastructuurplan opstellen met prioritaire aandacht
voor de zwembadproblematiek. In afwachting van de realisatie daarvan, wil Vlaanderen een laatste ad hoc
oproep lanceren om met een éénmalige investeringssubsidie op korte termijn te kunnen reageren op de
aanwezige noden, met de focus op de renovatie van zwembaden. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het
voorstel van projectoproep voor de subsidiëring van zwembaden goed en reserveert hiervoor 10 miljoen euro
op het budget sport van het begrotingsjaar 2015. De bevoegde minister voor sport zal de projectoproep
organiseren.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 13 maart 2015
Voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een half miljoen euro subsidie toe aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden voor
de werking van het wielerteam Topsport Vlaanderen-Baloise tijdens het seizoen 2015.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 6 februari 2015
Voorstel van minister Philippe Muyters
De beleidsnota 'Sport' bevestigt dat de tweeledige structuur van de sportadministratie, met enerzijds het
agentschap Bloso en anderzijds de afdeling Sport en Jeugd uit het departement CJSM, zal samensmelten tot
één nieuwe sportadministratie. In dit kader gaat de Vlaamse Regering akkoord met de algemene
uitgangspunten in de conceptnota: 'Transitie beleidsveld sport: naar een vernieuwd agentschap Sport
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Vlaanderen'. Bedoeling is dat voor het beleidsveld Sport alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken
binnen één entiteit worden samengebracht. Daarbij wordt geopteerd voor een inkanteling in het bestaande
agentschap Bloso. De conceptnota zal de basis vormen voor de aanpassingen aan de regelgeving.
Beslissingen van de Vlaamse Regering – vrijdag 30 januari 2015
Voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse
decreten wijzigt over de subsidiëring van de lokale besturen. Het is de bedoeling om, overeenkomstig het
regeerakkoord, verschillende subsidieregelingen aan lokale besturen te integreren en over te gaan naar een
meer onvoorwaardelijke basisfinanciering (in plaats van een voorwaardelijke sectorale financiering). Over dit
voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van VLABEST, de SAR CJSM, de SAR WGG, de
VlOR en de SARiV.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 16 januari 2015
Voorstel van minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Philippe Muyters,
minister Joke Schauvliege en minister Sven Gatz
Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de vermindering van het aantal strategische adviesraden
(SAR's). Het gaat om vier concrete hervormingstrajecten, met name: het inbedden van de Strategische
Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Vlaams Woonraad in de SERV; het afschaffen van de
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
(SARiV) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST); het inbedden van de rechtspersoon
Strategisch Adviesraad voor Cultuur, Jeugd Sport en Media (SAR CJSM) in het departement van culturele
aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM en de samenvoeging van de MiNa-Raad en de Strategische
Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) tot de Omgevingsraad. De Vlaamse Regering hecht hiervoor haar
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat dit regelt. Over dit voorontwerp van decreet
wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad, de SALV, de SAR CJSM, de SARiV en de VLABEST.
Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 7 november 2014
Voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de overeenkomst tussen de Federale overheid, de Vlaamse,
Franse en Duitstalige Gemeenschap en het BOIC in het kader van het project jonge topsporttalenten 'Be Gold'
Olympische Spelen (zomer en winter). 'Be Gold' heeft als doel specifieke projecten te promoten op het gebied
van onder andere de ontplooiing en begeleiding van jong sporttalent in het vooruitzicht van top 8-plaatsen
op de Olympische Spelen op middellange en lange termijn. Om dit project, sinds 2004 opgericht, voort te
zetten wordt de nieuwe overeenkomst ondertekend. De Vlaamse overheid verbindt er zich toe om jaarlijks
740.000 euro ter beschikking te stellen.
Voorstel van minister Philippe Muyters
De internationale regels rond dopingbestrijding zitten vervat in de Wereldantidopingcode van 2009. De
gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie sloten over dopingpreventie en bestrijding een samenwerkingsakkoord. Omdat de Code op de Wereldantidopingconferentie van 2013
gewijzigd werd, moet ook het samenwerkingsakkoord aangepast worden. De Vlaamse Regering keurt het
gewijzigde samenwerkingsakkoord goed, en hecht nu, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen
en na het advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met
dit samenwerkingsakkoord. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt daarna ingediend bij het Vlaams
Parlement.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 20 juni 2014
Voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Steenhoven in Mol-Postel'.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 6 juni 2014
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Voorstel van minister Pascal Smet
Volgens het decreet over de kwalificatiestructuur, beslist de Vlaamse Regering over het al dan niet erkennen
van een onderwijskwalificatie. Een onderwijskwalificatie is daarbij een afgerond en ingeschaald geheel van
competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere
studies in het secundair of hoger onderwijs kunnen aangevat worden of waarmee beroepsactiviteiten
kunnen uitgeoefend worden. In dit kader erkent de Vlaamse Regering de volgende onderwijskwalificaties:
graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via de lucht; graduaat in het dispatchen van goederenvervoer
via het spoor; graduaat in het dispatchen van goederenvervoer in een terminal; graduaat in het dispatchen van
goederenvervoer over de weg; graduaat in de fitnessbegeleiding en graduaat in het zaalmanagement en
sommeliertechnieken.
Voorstel van minister Pascal Smet
Volgens het decreet over de kwalificatiestructuur, beslist de Vlaamse Regering over het al dan niet erkennen
van een onderwijskwalificatie. Een onderwijskwalificatie is daarbij een afgerond en ingeschaald geheel van
competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere
studies in het secundair of hoger onderwijs kunnen aangevat worden of waarmee beroepsactiviteiten
kunnen uitgeoefend worden. In dit kader beslist de Vlaamse Regering om geen voorstel van
onderwijskwalificatie te ontwikkelen dat de beroepskwalificatie 'trainer B' omvat.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 23 mei 2014
Voorstel van minister Pascal Smet
De Vlaamse Regering kent een investeringssubsidie van maximaal 300.000 euro toe aan de Vrije Universiteit
Brussel voor de financiële ondersteuning van een deel van de verbouwingskosten van het bestaande
zwembad en uitbreiding met een nieuw instructiebad.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 9 mei 2014
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan keurde de Vlaamse Regering de realisatie goed van een
derde cluster kunstgrasvelden. Tien dossiers werden onder voorbehoud geselecteerd. Een aantal hiervan
hebben nu gevraagd de locatie te kunnen veranderen van het te realiseren veld. De Vlaamse Regering geeft
de bevoegde minister van Sport nu de delegatie om, na onderzoek van de Vlaamse beoordelingscommissie, te
beslissen over de aanvragen van gemeenten tot wijziging van de locatie, samen met de definitieve beslissing
over de tien dossiers die onder voorbehoud werden geselecteerd.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan 'Golfterrein Steenhoven in Mol-Postel'. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de
Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 25 april 2014
Op voorstel van minister Pascal Smet
De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van de subsidieovereenkomst met de Stichting Vlaamse Schoolsport
(SVS) goed. Elk jaar krijgt de SVS een bedrag van bijna 5 miljoen euro.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de vzw de Rand over de subsidiëring van de uitvoering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport voor Allen. Die subsidies worden aangewend om Nederlandstalige sportinitiatieven
te ondersteunen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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De Vlaamse Regering keurt het voorstel goed over een projectoproep voor bovenlokiale sportinfrastrcutuur.
In dat kader kent ze ook impulssubsidies toe, voor een totaal bedrag van 10 miljoen euro, aan negentien
projecten voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering stelt Paul Rowe aan als algemeen directeur van het agentschap Bloso, en benoemt hem
vanaf 1 mei 2014 in de graad van adjunct-directeur-generaal.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 4 april 2014
Op voorstel van minister Hilde Crevits en minister Philippe Muyters
In het kader van de zoektocht naar terreinen voor hinderlijke sporten neemt de Vlaamse Regering kennis van
de resultaten van het overleg met de verschillende havenbedrijven en beslist ze principieel om de aanduiding
van locaties in Gent, Oostende en Antwerpen, die de conceptnota aangeeft, te onderschrijven als potentieel
terrein voor de aanleg van een tijdelijk motorcrossterrein. Ze gaat in overleg met de haven van Zeebrugge om
daar ook een dergelijk terrein aan te duiden en de MX-sector te ondersteunen door middel van
procesbegeleiding in de verdere uitwerking van een concreet project. Dat zal gebeuren via de VIP-werking
van het Departement Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse Regering zal ook de initiatieven van de provincie
Antwerpen rond het tweesporenonderzoek verder ondersteunen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering neemt kennis van en bekrachtigt de vernieuwde projectoproep voor de realisatie van
multifunctionele voetbalstadions met een maatschappelijke return naar aanleiding van de
aanmeldingsprocedure bij de Europese Commissie. Ze kent tegelijk een subsidie toe aan zeven voetbalclubs of
lokale overheden (KAA Gent, Oud-Heverlee Leuven, Yellow-Red KV Mechelen, KRC Genk, Grensverleggend- SV
Zulte-Waregem, Club Brugge en Stad Oostende) voor de realisatie van multifunctionele voetbalstadions met
een maatschappelijke return.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 21 februari 2014
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van maximaal 466.000 euro aan de vzw Wielerclub Eddy
Merckxvrienden, als tussenkomst in de werkingskosten van het wielerteam Topsport Vlaanderen -Baloise voor
het wielerseizoen 2014
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 31 januari 2014
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering verklaart de functie van Algemeen directeur bij Bloso vacant. Ze legt tegelijk de te volgen
procedure vast voor de aanstelling, stelt de functiebeschrijving vast en bekrachtigt de aanduiding door
Jobpunt Vlaanderen van het externe selectiebureau dat bij deze werving zal tussenkomen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 24 januari 2014
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de toetreding goed van NADO Vlaanderen (Nationale Antidopingorganisatie) tot
INADO, het Institute of National Anti-Doping Organisations, mits het betalen van een bijdrage op basis van de
jaarlijkse verdeelsleutel tussen de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
zoals die van toepassing is voor de verdeling van de WADA-bijdrage. Het INADO wil de nationale
antidopingorganisaties bijstaan over heel de wereld met betrekking tot het voeren van een proantidopingbeleid.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 10 januari 2014
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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De Vlaamse Regering benoemt Philippe Paquay tot administrateur-generaal van het agentschap Bloso, met
ingang van 1 februari 2014. Hij wordt benoemd in de graad van directeur-generaal.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 20 december 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Golfterrein Steenhoven in Mol-Postel’ goed. Het plan wordt opgemaakt om het bestaande
golfterrein effectief te bestemmen als golfterrein. De minister van Ruimtelijke Ordening zal het
uitvoeringsplan onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 29 november 2013
Op voorstel van minister Pascal Smet en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de erkenning van volgende beroepskwalificaties goed: aanvuller, initiator,
instructeur B, operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging, werfbediener
ruwbouw, bekister-betonneerder, ijzervlechter, maître d'hôtel, winkelverkoper doe-het-zelf, winkelverkoper
voeding, operator textielverzorging, medewerker textielverzorging, kassier, trainer A, trainer B, metselaar,
winkelverkoper kleding en accessoires, machinaal houtbewerker, (hulp)barman, (hulp)kelner, procesoperator
'kleding, confectie, meubelstoffering prototypes', medewerker productielijn 'kleding, confectie en
meubelstoffering' en ten slotte operator 'snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering'.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 797.000 euro aan de Katholieke Universiteit Leuven, voor het
project 'Motiverend coachen: De rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten', voor de periode
december 2013 tot december 2016. Dit project focust op het sportplezier, de sportbeleving, de
sportparticipatie van kinderen en het tegengaan van de drop-out in jeugdsportclubs.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 22 november 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt het ontwerpbesluit goed over de toekenning van een subsidie aan de Vereniging
van de Vlaamse Provincies, voor de bestendiging van het Steunpunt G-sport Vlaanderen conform de
conceptnota G-sport Vlaanderen 2012-2020, voor de periode 1 januari 2014 tot 31 augustus 2015.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van projectoproep voor de subsidiëring van bovenlokale
sportinfrastructuur goed. De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het
openluchtleven, wordt belast met het organiseren van de projectoproep, het bijeen roepen van een
beoordelingscommissie en het voorleggen van een voorstel van selectiebeslissing aan de Vlaamse Regering.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven wordt tevens
belast met de evaluatie van de projectoproep en de verdere uitwerking van een decretaal verankerde
steunmaatregel.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 8 november 2013
Op voorstel van minister-president Kris Peeters, minister Jo Vandeurzen en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de ondersteuning goed van de Special Olympics Europese en Euraziatische
Zomerspelen Antwerpen 2014. Ze keurt tegelijk de voorgestelde subsidieverdeling goed vanuit de verschillende
beleidsdomeinen voor een bedrag van maximaal 350.000 euro (150.000 euro van Sport, 100.000 euro van
Diensten Algemeen Regeringsbeleid en 100.000 euro van Welzijn en Volksgezondheid).
Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten
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Om haar beleid in prioritaire domeinen wetenschappelijk te ondersteunen, erkent en financiert de Vlaamse
Regering Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Het regelgevend kader daarvoor is vastgelegd in een
decreet en een besluit. Om het besluit nu in lijn te brengen met de gewijzigde erkenningstermijn in het
decreet (van vijf naar vier jaren), wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de Steunpunten
voor Beleidsrelevant Onderzoek. Vanaf 2016 gelden de erkenningstermijnen voor een eventuele vierde
generatie steunpunten opnieuw voor vijf jaar. Ze keurt tegelijk de krijtlijnen goed voor de evaluatie van het
Steunpuntenprogramma en van de individuele steunpunten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen
van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie en van de Raad van State.
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering kent 750.000 euro subsidie toe aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie voor de ondersteuning van acties in de lokale gemeenschap die aanzetten tot meer beweging
en een minder sedentaire levensstijl.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wil in Vlaanderen omlopen voorzien voor gemotoriseerde sporten, gespreid per
provincie. Het onderzoek van de verschillende provincies levert tot nu toe weinig resultaten op. De Vlaamse
Regering wil de vier gereglementeerde omlopen die er zijn behouden, maar stelt vast dat er geen draagvlak is
voor de aanleg van nieuwe gereglementeerde omlopen. Ze pleegt daarom verder overleg en onderzoek en
zoekt verder naar locaties voor andere sporten met hinderlijk karakter.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 20 september 2013
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
Eind april werd de wervingsprocedure opgestart voor de aanstelling van een nieuwe administrateur-generaal
bij BLOSO. Aangezien volgens het voorstel van Jobpunt Vlaanderen geen enkele kandidaat geschikt werd
bevonden voor de functie, wordt de selectieprocedure die in april werd opgestart, afgesloten. De Vlaamse
Regering verklaart de functie nu opnieuw vacant en start een nieuwe selectieprocedure. Ze keurt de
functiebeschrijving goed en duidt meteen ook het selectiebureau aan dat bij deze werving zal tussenkomen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 19 juli 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wil voetbalclubs engageren om een grotere maatschappelijke meerwaarde te genereren
en een grotere zichtbaarheid geven aan het sociale voetbalaanbod. Het engagement uit het regeerakkoord
om bij te dragen aan de vernieuwing van voetbalstadions kan dan ook niet los gezien worden van deze
maatschappelijke rol van het voetbal. In datzelfde kader keurt ze de opwaardering van de verouderde
voetbalinfrastructuur goed via een éénmalige projectoproep voor de subsidiëring van voetbalstadions. Dit
initiatief wordt aangemeld bij de Europese Commissie. Op de budgetten 'sport' voor het begrotingsjaar 2014
wordt alvast 8 miljoen euro gereserveerd.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de nota over de uitbouw van drie volwaardige
topsportcentra in Gent, Antwerpen en Leuven; en over de investeringen die Vlaanderen, samen met relevante
partners, wil doen om dit te verwezenlijken. Op die manier is een volwaardige topsportwerking mogelijk voor
9 focussporten: atletiek, gymnastiek, judo, tennis, volleybal, wielrennen, hockey, zwemmen en G-topsport. In
dit kader keurt ze een aantal herverdelingsbesluiten goed: voor de realisatie van het topsportcentrum Gent
(210.000 euro) en voor de realisatie van het topsport-ruitercentrum Waregem (550.000 euro). Voor de
realisatie van topsportcentrum Antwerpen (zwemmen en hockey) en van topsportcentrum Leuven worden
éénmalige investeringssubsidies van respectievelijk 3,5 miljoen euro, 1 miljoen euro en 1,5 miljoen euro
toegekend.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van het decreet over de inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering hecht
de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de opstart van een derde cluster 'Kunstgrasvelden'. Het gaat om
de lancering van een oproep met het oog op de realisatie van 40 kunstgrasvelden, waarbij in functie van de

Beslissingen Vlaamse Regering mbt Sport

Pagina 24 van 33

subsidieaanvragen de realisatie van 33 multifunctionele kunstgrasvelden (vooral bestemd voor voetbal) en 7
(multifunctionele) hockeyvelden wordt beoogd.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Sint-Gillis-Waas'.
Op voorstel van minister Joke Schauvliege, minister Pascal Smet en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse bepalingen in het Decreet met flankerende en stimulerende
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (Participatiedecreet). Bedoeling
is onder meer de transversaliteit en structurele aandacht voor kansengroepen te versterken en de uitvoering
van het decreet te optimaliseren. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen
bij de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en bij de Vlaamse Jeugdraad.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 28 juni 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van maximaal 170.000 euro aan de vzw GymnastiekFederatie
Vlaanderen in Gent, voor de organisatie van de wereldkampioenschappen artistieke gymnastiek voor dames en
heren van 25 september tot en met 7 oktober 2013 in Antwerpen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 7 juni 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan 'Golfterrein Sint-Gillis-Waas'. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van
State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 31 mei 2013
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
Carla Galle, administrateur-generaal van het agentschap Bloso, is op 10 mei 2013 65 jaar geworden en zal
vanaf 31 mei 2013 op pensioen gesteld worden. De Vlaamse Regering verleent haar daarom met ingang van 1
juni 2013 eervol ontslag uit haar ambt.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist tot uitbetaling van het saldo op de subsidie van de loonkosten van 2012 aan
bepaalde initiatieven binnen de sector Sport, die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 24 mei 2013
Op voorstel van minister Pascal Smet
De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten over het basis- en het secundair onderwijs. Er
wordt een reeks nieuwe maatregelen ingevoerd die moeten bijdragen tot het effectief en meer regelmatig
bijwonen van lessen in het leerplichtonderwijs en tot wettiging van eventuele afwezigheden. Bovendien
wordt de actualisering van het opleidingsaanbod in de deeltijdse leerstelsels afgestemd op de uitrol van de
kwalificatiestructuur. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke bepalingen rond de samenstelling van de
klassenraden en rond leerlingen met topsportstatuut. Dit besluit wordt op de agenda geplaatst van een
vergadering met de sociale partners en met het overkoepelend onderhandelingscomité van het
gesubsidieerd vrij onderwijs. Daarna wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 17 mei 2013
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois
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Na advies van VLABEST, de SERV en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve
goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over de omvorming van de vzw de Rand tot een
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA). Door de omvorming kan het EVA vzw
de Rand lokale Nederlandstalige initiatieven in de randgemeenten ondersteunen en wordt vermeden dat
deze niet meer kunnen gefinancierd worden door de Vlaamse overheid omdat het betrokken
gemeentebestuur niet intekent op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Het gaat om een aanvulling met de
vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant voor de ondersteuning van de Vlaamse
Rand. Voorts wordt een decretale verankering gegeven aan de bijkomende taken van het EVA vzw de Rand
voor de subsidiëring van lokale sport-, jeugd- en culturele initiatieven tengevolge het Planlastendecreet en de
aanpassing van de sectorale decreten voor jeugd-, sport- en cultuurbeleid. De middelen voor ondersteuning
van privaatrechtelijke bibliotheken (via de lokale cultuurraden), jeugdverenigingen en lokaal jeugdbeleid en
sportclubs zullen vanaf 2014 aan vzw de Rand worden toegekend, die ze, conform een convenant met de
Vlaamse overheid, zal verdelen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams
Parlement.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 26 april 2013
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
Carla Galle, administrateur-generaal van het agentschap Bloso, wordt op 10 mei 2013 65 jaar en zal
ambtshalve op pensioen worden gesteld vanaf 31 mei. De Vlaamse Regering verklaart daarom de functie van
administrateur-generaal bij Bloso vacant. Ze keurt de selectieprocedure en functiebeschrijving goed en
bekrachtigt de aanduiding van het extern selectiebureau dat bij deze werving zal tussenkomen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 19 april 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Nicole Bossaerts vervangt Marc Van der Beken als plaatsvervangend lid van de Coördinatieraad voor medisch
verantwoorde sportbeoefening.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 29 maart 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het zwembad De Beeltjens Westerlo kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan, waarbij via publiek-private
samenwerking een inhaalbeweging moet gerealiseerd worden in sportinfrastructuur. Voor de realisatie van
het zwembad werd een gunningsprocedure opgestart. De Vlaamse Regering keurt hierbij nu het Definitief
Gemotiveerd Beoordelingsverslag goed en gunt de opdracht voor het ontwerpen, bouwen, financieren en
onderhouden voor een periode van 30 jaar van het zwembad De Beeltjens Westerlo. De bevoegde minister
van sport zal zorgen voor de uitvoering van deze beslissing.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 22 maart 2013
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kende eind 2011 subsidies toe aan vzw Vlaamse Sportfederatie ter uitvoering van het
vervolgtraject van het project 'Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen'
voor de periode 1 januari 2012 tot 31 augustus 2014. Nu beslist ze tot wijziging van de inhoudelijke verdeling
van het globale budget van 1,47 miljoen euro.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een subsidie van 466.000 euro toe aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden in
Waregem als tussenkomst in de werkingskosten van de wielerploeg 'Topsport Vlaanderen-Baloise' voor het
seizoen 2013.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 8 februari 2013
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
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De Vlaamse Regering keurt de krachtlijnen en de voorstellen in de conceptnota over een opvolger voor De
Gordel goed, zonder financieel of budgettair engagement of extra personeelsvraag. De functioneel bevoegde
ministers zullen het nieuwe evenement in de Vlaamse Rand rond Brussel uitwerken.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 21 december 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van het Decreet medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening en na advies van de SAR CJSM
en van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot uitvaardiging van de thema's en de
richtsnoeren voor ethisch verantwoord sporten. Bedoeling is een positieve stimulans en boodschap aan de
sector te geven en hen te wijzen op het belang dat de regering aan ethiek in de sport wenst te geven.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 7 december 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een subsidie van 275.000 euro toe aan vzw Antwerpen Sportstad, voor de
uitvoering van het project 'Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013'. De middelen zullen gebruikt worden
voor evenementen rond de activiteiten sportMIX, een randprogramma in een bepaalde sportdiscipline, en
sportPOP-UP, waarbij publiek terrein sportterrein wordt.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist een Risicovechtsportplatform Vlaanderen op te richten. Ze kent hiervoor een
subsidie toe van 400.000 euro aan de Vlaamse Sportfederatie vzw, voor de periode van 15 december 2012 tot
14 december 2014. Het Risicovechtsportplatform zal optreden als aanspreekpunt, expertisecentrum en
ondersteuningspunt voor risicovechtsporten.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
'Golfterrein Sint-Gillis-Waas'. Het GRUP wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 19 oktober 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van het Decreet medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening beslist de Vlaamse
Regering principieel tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren voor ethisch verantwoord
sporten. Bedoeling is een positieve stimulans en boodschap aan de sector te geven en hen te wijzen op het
belang dat de regering aan ethiek in de sport wenst te geven. Het besluit wordt nog voor advies ingediend
bij de SAR CJSM en bij de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 5 oktober 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de regularisering van de DAC-projecten in de sportsector hecht de Vlaamse Regering, na
advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en van de Raad van State, haar
definitieve goedkeuring aan het besluit met de beëindiging van de subsidiëring van loonkosten aan
bepaalde initiatieven, die werknemers tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut. Het besluit voorziet een
overgangsregeling, waardoor de betrokken werknemers en vroegere DAC-promotoren zich kunnen
aanpassen aan de vermindering en uiteindelijke stopzetting van de subsidie van de arbeidsplaatsen.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 20 juli 2012
Op voorstel van minister Jo Vandeurzen, minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de ontwerpbeheersovereenkomst met de vzw De Rode Antraciet goed voor de
periode 2012-2016. Ze keurt tevens het voorgestelde bestedingsplan goed voor de opgebouwde reserves. De

Beslissingen Vlaamse Regering mbt Sport

Pagina 27 van 33

bevoegde ministers voor Cultuur, Sport en Welzijn zullen de ontwerpovereenkomst ondertekenen. De Rode
Antraciet zal voor de periode 2012-2016 werken rond de culturele en sportieve participatie van
gedetineerden. Daarnaast verzorgt de vzw een vormingsaanbod voor verdachten, gedetineerden en
veroordeelden, 'Slachtoffer in Beeld', om de doelgroep bewust te maken van de gevolgen van misdrijven
voor slachtoffers.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de regularisering van de DAC-projecten in de sportsector hecht de Vlaamse Regering haar
principiële goedkeuring aan het besluit met de beëindiging van de subsidiëring van loonkosten aan
bepaalde initiatieven, die werknemers tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut. Het besluit voorziet een
overgangsregeling, waardoor de betrokken werknemers en vroegere DAC-promotoren zich kunnen
aanpassen aan de vermindering en uiteindelijke stopzetting van de subsidie van de arbeidsplaatsen. Over
dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, en daarna van de Raad van State.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 13 juli 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering keurt de Vlaamse
Regering de opstart goed van een geclusterde gunningsprocedure voor de realisatie van de opdracht tot
het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de tweede cluster van sporthalprojecten op basis
van een procedure van algemene offerteaanvraag. De bevoegde minister wordt gelast de beslissing uit te
voeren en de gunningsprocedure op te volgen.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 29 juni 2012
Op voorstel van minister Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van beheersovereenkomst met de vzw Demos goed voor de
beleidsperiode 2012-2016. Demos is een kenniscentrum voor participatie van kansengroepen aan cultuur,
jeugdwerk en sport. De bevoegde ministers voor Cultuur, Jeugd en Sport zullen de beheersovereenkomst
ondertekenen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurde eind maart de conceptnota 'G-sport Vlaanderen 2012-2020' goed. G-sport is
elke sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap. Nu kent ze 363.000 euro subsidie toe
aan de Vereniging van de Vlaamse Provincies voor de oprichting van het steunpunt G-sport Vlaanderen. Het
steunpunt zal acties in het kader van G-sport uitwerken.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 22 juni 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Een belangrijke doelstelling van het sportbeleid is zoveel mogelijk mensen stimuleren om regelmatig en
gezond te sporten. Jammer genoeg neemt met het aantal uren sportbeoefening ook het aantal
sportblessures toe. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota
'Actieplan gezond sporten', zonder dat dit enig financieel of budgettair engagement inhoudt. Het Actieplan
wil de sporters op alle niveaus in Vlaanderen informeren over wat gezond sporten inhoudt en wat de
opportuniteiten van gezonde sportbeoefening zijn, met als kernboodschap: 'Sporten is gezond, op
voorwaarde dat je op een gezonde manier sport.' De nota richt zich onder meer op volgende thema's:
algemene preventie van sportletsels, preventie van gezondheidsschade door foutieve sportbeoefening,
secundaire en tertiaire preventie en sectoren die bijzondere aandacht vragen (risicovechtsporten, fitness,
...) De conceptnota wordt voor advies voorgelegd aan de SARC-Vlaamse Sportraad.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 15 juni 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het prioriteitenbeleid van de Vlaamse Regering wil de sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun
aansluiting bij een sportclub bevorderen. Per olympiade wijzigt het thema. Voor de komende olympiade
(2013-2016) zal het prioriteitenbeleid in het teken staan van het bevorderen van de sportparticipatie van de
jeugd en hun aansluiting bij een sportclub. De Vlaamse Regering stelt nu, na advies van de Strategische
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Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sport, opnieuw principieel de voorwaarden vast
voor het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013-2016 voor de
gesubsidieerde sportfederaties. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 25 mei 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist tot toekenning van het saldo op de subsidie van de loonkosten van 2011 aan
bepaalde initiatieven binnen de sector Sport, die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DACstatuut.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 11 mei 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Het prioriteitenbeleid van de Vlaamse Regering wil de sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun
aansluiting bij een sportclub bevorderen. Per olympiade wijzigt het thema. Voor de komende olympiade
(2013-2016) zal het prioriteitenbeleid in het teken staan van het bevorderen van de sportparticipatie van de
jeugd (tot en met 18 jaar) en hun aansluiting bij een sportclub. De Vlaamse Regering stelt nu principieel de
voorwaarden vast voor het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 20132016 voor de gesubsidieerde sportfederaties. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sport.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 27 april 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering stelt de leden aan van de Coördinatieraad voor Medisch Verantwoorde
Sportbeoefening.
Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 30 maart 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de conceptnota 'G-sport Vlaanderen 2012-2020' zonder
dat dit enig financieel of budgettair engagement inhoudt. G-sport is elke sportparticipatie uitgeoefend
door personen met een handicap.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 23 maart 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent 426.000 euro subsidie toe aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden als
tussenkomst in de werkingskosten van de wielerploeg 'Topsport Vlaanderen-Mercator' voor het seizoen 2012.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 16 maart 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van het decreet over een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering,
stemt de Vlaamse Regering in met het voorstel voor gunning van de opdracht voor het ontwerpen, bouwen,
financieren en onderhouden van 9 eenvoudige sporthallen voor de lokale overheden. De bevoegde minister
voor Sport zal deze beslissing uitvoeren.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 9 maart 2012
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent in totaal 3 miljoen euro toe aan een aantal initiatieven binnen de sector Sport,
als voorschot op de tegemoetkoming in de verplichte loonkosten van de personeelsleden in een gewezen
DAC-statuut voor de vier kwartalen van 2012.
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Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 2 december 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State en van de Commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar goedkeuring aan het vernieuwde samenwerkingsakkoord met de
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over
dopingpreventie en -bestrijding in de sport. Het samenwerkingsakkoord is geactualiseerd en vervangt het
vorige, dat dateert van 2001. Het akkoord definieert onder andere de elitesporters en bepaalt wie van deze
elitesporters zijn verblijfsgegevens moet meedelen. Ze beslist het nieuwe samenwerkingsakoord te
ondertekenen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent 250.000 euro subsidie toe aan de vzw GP Limburg als tussenkomst in de
organisatie van de Motorcross der Naties 2012 in Lommel.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering gelast haar minister bevoegd voor Sport een convenant af te sluiten met de vzw
World Outgames Antwerpen 2013 voor de voorbereidingsfase en de organisatie van het evenement.
Hiervoor wordt 150.000 euro voorzien. De World Outgames zijn vierjaarlijkse mondiale
sportkampioenschappen in een dertigtal sporten voor holebi's (niet-exclusief). Naast de sportcompetitie
bieden de World Outgames een uitgebreid cultureel programma aan met aandacht voor mode, film, kunst,
muziek en theater. Een derde luik van de Outgames betreft een tweedaagse mensenrechtenconferentie die
specifiek focust op een aantal holebi-topics.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent 1,255 miljoen euro subsidie toe aan vzw Vlaamse Sportfederatie ter uitvoering
van het vervolgtraject van het project 'Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor
jonge kinderen' voor de periode 1 januari 2012 tot 31 augustus 2014.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 25 november 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent 786.000 euro subsidie toe aan de Vlaamse Sportfederatie vzw voor de uitvoering
van de proeftuin verenigingsondersteuning. Bedoeling is een duurzame ondersteuning van het vrijwillige
bestuurskader in sportclubs te verzorgen zodat hun expertise, zelfredzaamheid en probleemoplossend
vermogen verhoogt.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt een herverdelingsbesluit goed in het kader van de uitvoering van het VIA3akkoord, meer bepaalde het uitbreidingsbeleid sport.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 18 november 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering hecht de Vlaamse
Regering haar goedkeuring aan de gunning van de opdracht 'DBFM geïntegreerd sportcomplex Autonoom
Gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg'. De gunning gebeurt onder opschortende voorwaarde van de
bevestiging dat het archeologisch onderzoek geen bijkomende verplichtingen met zich meebrengt.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 15 juli 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 220.000 euro aan vzw Vlaamse Sportfederatie voor de
opstartfase van het project 'Multimove for kids: gevarieerd bewegingsaanbod voor het jonge kind', voor de
periode van 1 september 2011 tot 31 december 2011. Het project wil jonge kinderen tussen 3 en 8 jaar in
Vlaanderen een brede waaier van bewegingskansen bieden en een degelijke begeleiding, met een optimale
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ontwikkeling van de basismotoriek als gevolg. De bevoegde minister wordt gelast een overeenkomst af te
sluiten met de vzw Vlaamse Sportfederatie voor de volledige looptijd (tot 2014) van het project en voorziet
daarvoor een totale subsidie van maximaal 1,47 miljoen euro.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de
preventie en bestrijding van doping in de sport. Over dit voorontwerp van decreet wordt advies
ingewonnen bij de Privacycommissie op basis van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
voor de verwerking van persoonsgegevens, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering benoemt Philippe Paquay met ingang van 1 augustus 2011 in de graad van adjunctdirecteur-generaal en stelt hem aan als algemeen directeur van het BLOSO.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 1 juli 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering hecht de Vlaamse
Regering haar goedkeuring aan het voorstel tot gunning van de tweede cluster van zes kunstgrasvelden. Na
deze beslissing worden de betrokken lokale besturen van de zes kunstgrasvelden ingelicht over de stand
van zaken van de procedure en over het voorstel van individuele DBFM-overeenkomst. Aan de betrokken
gemeenten wordt gevraagd om de overeenkomst te tekenen. Alle kandidaten in de gunningsprocedure
worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 24 juni 2011
Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten, minister Joke Schauvliege, minister Pascal Smet en minister
Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt de managementovereenkomst 2011-2015 goed met het Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 10 juni 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
Op dit moment verleent Toerisme Vlaanderen advies over voorontwerpen van ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP) als de gronden binnen het uitvoeringsplan bestemd zijn voor recreatie. In de
praktijk wordt de bestemming 'recreatie' gebruikt voor zowel toerisme als voor sport. Voor sportterreinen
is Bloso verantwoordelijk, en zou deze dus advies moeten kunnen verlenen. Omdat het verschil tussen
recreatie en sport niet altijd scherp te stellen is, stelt de Vlaamse Regering voor om voor recreatiegronden
zowel Toerisme Vlaanderen als Bloso als adviesverlener te laten optreden. Ze wijzigt hiervoor, na advies van
de Raad van State, definitief twee besluiten over de adviesverlenende entiteiten van de Vlaamse
administratie bij ontwerpen van provinciale ruimtelijke structuurplannen en van ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de opvolging van het tweede Vlaamse Golfmemorandum gaat de Vlaamse Regering
principieel akkoord met de uitbreiding van het bestaande golfterrein Olen Witbos op het grondgebied van
Westerlo en Herentals tot een 18-holes golfterrein. Ze gelast de bevoegde minister met de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Tijdens het verdere planningsproces moeten de initiatiefnemers, in
samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, een duidelijke en correcte bosbalans voor het
projectgebied opstellen.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 27 mei 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering beslist tot toekenning van het saldo op de subsidie van de loonkosten van 2010 aan
bepaalde initiatieven binnen de Sector Sport, die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.
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Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met
het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over dopingpreventie en -bestrijding in
de sport. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 20 mei 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering kent 360.000 euro subsidie toe aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden in
Waregem als tussenkomst in de werkingskosten van de wielerploeg Topsport Vlaanderen-Mercator voor het
jaar 2011.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 6 mei 2011
Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten, minister Joke Schauvliege, minister Pascal Smet en minister
Philippe Muyters
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de invordering van
niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en haar instellingen. De wijziging belast de
Centrale Invorderingscel (CIC) met de gedwongen vordering in de invorderingsdossiers van het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Tot nu toe werden deze dossiers behandeld door de administratie
Registratie en Domeinen van de FOD Financiën. Het gaat om schuldvorderingen rond subsidies,
administratieve geldboetes en kosten opgelegd op basis van de reglementering rond medisch en ethisch
verantwoorde sportbeoefening, en schuldvorderingen die voortvloeien uit vonnissen en arresten
uitgesproken ten voordele van het departement of een agentschap ervan.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 8 april 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed met de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over dopingpreventie en -bestrijding in
de sport. Het samenwerkingsakkoord is geactualiseerd en vervangt het vorige, dat dateert van 2001. Het
akkoord definieert onder andere de elitesporters en bepaalt wie van deze elitesporters zijn
verblijfsgegevens moet meedelen. Ze machtigt de bevoegde minister voor Sport om het
samenwerkingsakkoord in naam van de Vlaamse Gemeenschap te ondertekenen. De Vlaamse Regering
wijzigt meteen ook principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over medisch en ethisch verantwoorde
sportbeoefening. De wijziging beoogt de regels uit het nieuwe samenwerkingsakkoord rond
dopingsbestrijding en -preventie om te zetten in Vlaamse regelgeving. Meer specifiek is een aanpassing van
de regels rond verblijfsgegevens nodig, waarbij het aantal verblijfsgegevens dat de verschillende
elitesporters moeten opgeven in vergelijking met de huidige Vlaamse regeling drastisch wordt beperkt,
omdat niet langer alleen wordt uitgegaan van het niveau van de elitesporter, maar ook van de
dopinggevoeligheid van zijn sportdiscipline buiten competitie en de mogelijkheid waarmee hij buiten
competitie onaangekondigd kan worden gecontroleerd. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van
de Raad van State.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 1 april 2011
Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Philippe Muyters
De Vlaamse Regering verklaart de functie van algemeen directeur bij het Intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid Bloso vacant en keurt de selectieprocedure goed. Ze duidt tevens het extern
selectiebureau aan voor de werving en keurt de functiebeschrijving goed.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 18 maart 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
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De Vlaamse Regering kent een voorschot toe op de subsidie van de loonkosten van de vier kwartalen van
2011 aan bepaalde initiatieven binnen de sector Sport, die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DACstatuut.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 28 januari 2011
Op voorstel van minister Philippe Muyters
In het kader van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur voor de eenvoudige sporthallen beslist de
Vlaamse Regering, na advies van de selectieadviescommissie, om de dossiers S52 Oostende en S59 Kapellen
definitief te selecteren. Vier andere dossiers (Maarkedal, Zedelgem, Lier en Wichelen), waarvan de stand van
zaken nog steeds niet voldoet, worden definitief niet geselecteerd.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 21 januari 2011
Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten, minister Joke Schauvliege, minister Pascal Smet en minister
Philippe Muyters
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen
voor de Vlaamse Gemeenschap en haar instellingen. De wijziging belast de Centrale Invorderingscel (CIC)
met de gedwongen vordering in de invorderingsdossiers van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media. Tot nu toe werden deze dossiers behandeld door de administratie Registratie en Domeinen van de
FOD Financiën. Het gaat om schuldvorderingen rond subsidies, administratieve geldboetes en kosten
opgelegd op basis van de reglementering rond medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, en
schuldvorderingen die voortvloeien uit vonnissen en arresten uitgesproken ten voordele van het
departement of een agentschap ervan. Na evaluatie wordt bekeken of de nodige kredieten voor
personeels- en werkingskosten bij de eerstvolgende begrotingsronde overgeheveld moeten worden. Over
dit besluit wordt nog het advies ingewonnen bij de Raad van State.
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