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Erkende sportfederaties  -  Checklist gezond en ethisch sporten

De checklist gezond en ethisch sporten (GES) is voor de erkende Vlaamse sportfederaties 
een hulpmiddel dat kan helpen nagaan of in de federatie de nodige elementen voor een 
onderbouwd GES-beleid aanwezig zijn. In de checklist staan minimale verplichtingen 
(vanuit het GES-decreet van 20/12/2013) maar hij stimuleert daarnaast ook een 
onderbouwd beleid in de federatie. Het GES-decreet legt momenteel (2017) echter geen 
verplichte thema’s of richtsnoeren op waar de federaties rond moeten werken. Dit was 
tijdens de vorige beleidsperiodes (2010-2016) wél het geval.

Daarnaast schrijft het vernieuwde Sportfederatiedecreet (art. 4, 6°, b) voor dat een 
sportfederatie een werking, statuten en een huishoudelijk reglement moet hebben die in 
overeenstemming zijn met het GES-decreet.

Maar in de praktijk worden er dus geen bindende thema’s en richtsnoeren opgelegd, 
waardoor er ook geen rapporteringsverplichting is naar Sport Vlaanderen. Sport 
Vlaanderen kan wél op eigen initiatief informatie opvragen over de wijze waarop beleid of 
initiatieven rond ethisch sporten gerealiseerd worden. 

1. Heeft Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) sinds 2010 op eigen initiatief vragen 
gesteld aan de federaties betreffende hun beleid en initiatieven rond ethisch sporten?

Zo ja, kan de minister de resultaten van deze rondvraag geven per federatie?

Zo neen, waarom heeft Sport Vlaanderen/Bloso dit niet gedaan?

2. Op welke manier werd gecontroleerd of de in 2017 erkende sportfederaties voldoen 
aan de eerder vermeldde vereiste in het Sportfederatiedecreet? 

Indien mogelijk, kan de minister de neerslag van die controle per federatie geven?

3. Hoe wil de minister er nauw op toezien dat ook Sport Vlaanderen zijn rol in het GES-
beleid ter harte blijft nemen?
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1. Het decreet medisch en ethisch verantwoord sporten en zijn opvolger het decreet 
gezond en ethisch sporten werden tot voor de transitie tot Sport Vlaanderen (vanaf 1 
januari 2016) opgevolgd binnen het toenmalige Departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media. Het spreekt voor zich dat er een wisselwerking was tussen de 
administraties (Departement CJSM en Bloso), de Vlaamse Sportfederatie, het 
Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en de sportfederaties om ethische 
principes bewust(er) in beleid en praktijk te brengen. Tot eind 2016 werden de 
federaties inderdaad gevat om uit een lijst van thema’s en richtsnoeren een keuze te 
maken rond welke richtsnoeren zij extra accenten wensten te leggen. In die zin 
bezorg ik als bijlage een overzicht van de thema’s en de richtsnoeren die tijdens de 
periodes 2011-2012 en 2013-2016 door de sportfederaties geselecteerd werden, en 
die zij opnamen in een apart luik van hun beleidsplanning en rapportage dat door het 
Departement CJSM bilateraal met de federaties werd opgevolgd en bevraagd. 

2. De beleidsplannen van alle in 2017 erkende en gesubsidieerde sportfederaties 
werden gescreend om na te gaan welke initiatieven en maatregelen de 
sportfederaties nemen in kader van het gezond en ethisch sporten. Voor de 
gesubsidieerde sportfederaties wordt er bovendien in de 
samenwerkingsovereenkomst een specifiek onderdeel voorzien omtrent het gezond 
en ethisch sporten waarin afspraken, engagementen en vooropgestelde doelen 
worden opgenomen. Ter opvolging van de inspanningen inzake gezond en ethisch 
sporten komt dit thema telkens aan bod in de bilaterale gesprekken met de 
sportfederaties.  

3. Ik verwijs naar de missie en de opdrachten van Sport Vlaanderen. Eén van de 
opdrachten van Sport Vlaanderen is om het gezond en ethisch sporten te stimuleren. 
Sport Vlaanderen neemt hierin, binnen de contouren van het decreet gezond en 
ethisch sporten, een ondersteunende, begeleidende, stimulerende en faciliterende rol 
op, in partnerschap met o.a. de Vlaamse Sportfederatie en de erkende organisaties 
voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond of 
ethisch sporten (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport, Vlaamse Vereniging voor 
Sportgeneeskunde, De FitnessOrganisatie) en het Risicovechtsportplatform 
Vlaanderen. Wat concrete opvolgmechanismen betreft, verwijs ik naar de 
beleidsbrief, de beleidsnota, het ondernemingsplan van Sport Vlaanderen en de 
evaluatie van de leidend ambtenaren. 

BIJLAGE

Overzicht van de door de erkende sportfederaties ingediende thema’s en richtsnoeren
inzake Ethisch Verantwoord Sporten voor de olympiade 2013-2016


