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Advies bij het voorontwerp van besluit studentensport 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters vroeg de Vlaamse Sportraad op 6 maart 2018 om advies 
over het voorontwerp van besluit bij het decreet houdende 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 (kort: decreet studentensport). 
De Vlaamse Sportraad behandelde de adviesvraag via schriftelijke procedure. Het advies werd 
definitief goedgekeurd op 29 maart 2018. 
 
Advies 
 
Het voorontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet studentensport. De Vlaamse Sportraad 
gaf op 8 januari 2018 positief advies1 over de wijziging van het decreet.  
 
Het voorontwerp van besluit vervangt de term “de overkoepelende studentensportvereniging” door 
“overkoepelende studentensportorganisatie”. De bepaling van subsidiebedragen voor de associaties 
wordt gedelegeerd naar de Vlaamse Regering en de wijze van subsidiëring voor de overkoepelende 
studentensportorganisatie wordt aangepast. Tot slot worden de procedures in overeenstemming 
gebracht met het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 
sportsector. 
 
De Vlaamse Sportraad geeft positief advies over de wijzigingen aan het besluit studentensport. De 
aanpassingen zijn logische gevolgen van de wijziging van het decreet. Het is voor de Vlaamse 
Sportraad echter niet duidelijk of de koepels en associaties ook in deze fase werden betrokken.  
 
De raad herhaalt zijn suggesties uit het advies bij het  decreet, waaraan geen gevolg werd gegeven.  
De Vlaamse Sportraad vindt het jammer dat er geen inhoudelijke accenten worden meegegeven aan 
de gesubsidieerde koepel en associaties. De raad vraagt zich hierbij  af op welke wijze deze subsidie  
een verschil maakt op het veld. Met een aanzienlijk bedrag van in totaal 1 miljoen euro zijn dergelijke 
inhoudelijke accenten toch een must. De Vlaamse Sportraad betreurt dat er geen grondige 
inhoudelijke evaluatie van het studentensportbeleid in het hoger onderwijs is gebeurd ter 
voorbereiding van de aanpassing van het decreet. De Vlaamse Sportraad stelt ook voor om te 
verwijzen naar de principes van goed bestuur, net zoals in de andere sportdecreten. De raad merkt 
tot slot op dat de methode van de samenwerkingsovereenkomst (zoals bij de federaties) een 
meerwaarde zou kunnen zijn.  
 
 
 

                                                           
1 SARC-Vlaamse Sportraad, Advies bij de wijziging van het decreet studentensport, 8 januari 2018. 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20180108_SARC_VSR_Advies_wijziging_studentensportdecreet.pdf  

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20180108_SARC_VSR_Advies_wijziging_studentensportdecreet.pdf
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Christophe Cools, voorzitter 
Sophie Cools, ondervoorzitter  
Liesbeth Lemiere, secretaris  


