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Advies Vlaamse Sportraad 

 11 december 2015 

 

Advies bij het voorontwerp van decreet m.b.t. wijziging van het GES-

decreet 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters verzocht de Vlaamse Sportraad op 13 november 
2015 om advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten.  
 
Op de plenaire vergadering van 19 november 2015 nodigde de Vlaamse Sportraad Brecht De 
Vos (kabinet Muyters) en Sonia Vanden Broeck (Bloso/Sport Vlaanderen) uit om toelichting 
te geven bij de teksten. Op de vergadering van donderdag 3 december 2015 sprak de 
Vlaamse Sportraad zich uit over het voorstel. Het advies werd definitief goedgekeurd op 11 
december 2015. 
 

Advies 

In het voorontwerp van decreet tot wijziging van het GES-decreet worden er twee 
inhoudelijke wijzigingen voorgesteld: 

 Het inschrijven van een erkennings-en subsidiëringsmogelijkheid van een organisatie 
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling inzake fitness; 

 De overstap van driejaarlijkse subsidiëringscyclus naar een jaarlijkse 
subsidiëringscyclus voor de  organisaties voor beleidsondersteuning en 
praktijkontwikkeling binnen het GES decreet. 

 
De Vlaamse Sportraad is al langer vragende partij om de fitness-sector, een populaire vorm 
van sportbeoefening die een grote groep mensen aanspreekt, meer te betrekken in het 
Vlaamse sportbeleid. Het voorontwerp van decreet biedt een instrument aan om te werken 
aan een ethisch en gezond sportklimaat in fitnesscentra. De Vlaamse Sportraad is tevreden 
dat er werd gezocht naar een positieve manier om de gehele sector, ook de niet-
georganiseerde, te benaderen en dat het voorontwerp van decreet uitgaat van 
zelfregulering en het draagvlakprincipe.  

 De Vlaamse Sportraad vraagt om voldoende aandacht te schenken aan de 
kwaliteitsbewaking in commerciële fitnesscentra. De leden vragen zich af wie de 
uitvoering van het convenant regelmatig zal opvolgen en evalueren.  

 De Vlaamse Sportraad merkt op dat er meer maatregelen en middelen nodig zijn om 
het gebruik van verboden middelen effectief te stoppen (onder andere het uitvoeren 
van frequente metingen). 
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 De Vlaamse Sportraad vraagt zich af, conform zijn advies bij het voorontwerp 
betreffende de erkenning en gesubsidieerde  georganiseerde sportsector, waarom 
het Risicovechtsportenplatform niet werd opgenomen in deze decreetswijziging (en 
wel in het voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector). Welke argumentatie hebben de beleidsmakers voor 
deze beslissing? 

 

De Vlaamse Sportraad gaat akkoord met de overstap naar een jaarlijkse subsidiëringscyclus 

omdat de initiatiefnemers de garantie bieden dat de planlast voor de aanvrager hiermee niet 

zal verzwaard worden. 

 

De Vlaamse Sportraad geeft een positief advies bij het voorliggend voorontwerp van 
decreet. 
 
 
______________________________ 

Frank Bulcaen, voorzitter 
Sophie Cools, ondervoorzitter  
Nai Han Lau, secretaris  


