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Sportfederaties  -  Opleidingsfondsen

In de commissie Cultuur werden al in verschillende legislaturen vragen gesteld over 
opleidingsfondsen of opleidingsvergoedingen in de sport. Deze vragen waren meestal 
gebaseerd op vragen van de voetbalsector.

Op de meeste recente vraag over de opleidingsvergoeding (vraag om uitleg nr. 801) van 
collega Joris Poschet antwoordde de minister het volgende: “Het decreet van 24 juli 1996 
Artikel 3, §2 verbiedt de betaling van een vergoeding naar aanleiding van of gekoppeld 
aan de overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar naar een andere vereniging. 
Dit is ook het geval als de niet-professionele sportbeoefenaar zijn overeenkomst 
regelmatig beëindigt om naar een andere sportvereniging over te gaan en daar een 
professioneel statuut aanneemt. Collectieve systemen, zoals het Jeugdsportfonds in het 
basketbal, waarbij de collectieve bijdragen van clubs, gelden van de sportfederatie zelf 
en van sponsors bij elkaar worden gebracht en daarna worden herverdeeld, zijn wel 
mogelijk.”

In de beleidsbrief 2016-2017 van de minister lees ik bij het hoofdstuk decreet niet-
professionele sportbeoefenaar: “Het Regeerakkoord stelt voorop dat de mogelijkheden 
zullen bekeken worden om te komen tot een billijke opleidingsvergoeding n.a.v. de 
overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar naar een andere sportvereniging 
waarbij hij het statuut van professionele sportbeoefenaar verwerft. VSF stelde daarbij 
een wettelijk kader voor een solidariteitsfonds voorop, losgekoppeld van de overgang van 
spelers en deed daarbij het voorstel om na te gaan in hoeverre opleidingsfondsen in de 
sport meegenomen kunnen worden in de fiscale (gunst)regeling inzake 
bedrijfsvoorheffing.”

In 2017 zou verder worden ingezet op overleg en bekeken worden waar eventueel 
aanpassingen nodig zijn en of dit noodzakelijk is om de vooropgestelde doelstellingen te 
bereiken.

1. Welke erkende en gesubsidieerde sportfederaties hebben momenteel een 
opleidingsfonds (zoals de Vlaamse Basketballiga) of maken gebruik van een 
soortgelijke regeling? Graag een overzicht van de federaties die hiervan 
gebruikmaken.

2. Hoe evalueren de federaties zelf het gebruik van dergelijke systemen? 

3. Welke ondersteuning biedt Sport Vlaanderen met betrekking tot het vormgeven en 
implementeren van dergelijke solidariteitsfondsen?



4. Er zou bekeken worden, in overleg, of aanpassingen nodig zijn aan het wettelijk 
kader. 

Vond dit overleg reeds plaats? Zo ja, welke actoren werden betrokken? Zijn er 
aanpassingen nodig? Zo ja, welke aanpassingen worden in overweging genomen? 

5. Is er nog verder overleg geweest of gepland met het federale kabinet Financiën over 
de fiscale regeling inzake bedrijfsvoorheffing?
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1. De Vlaamse Basketballiga heeft het meest verregaande en best uitgewerkte 
solidariteitsmechanisme via haar eigen jeugdsportfonds. 
De VBL heeft daarnaast ook net als 31 andere unisportfederaties en 5 
multisportfederaties een jeugdsportproject/fonds in het kader van de beleidsfocus 
jeugd uit het decreet op de georganiseerde sportsector. Dit jeugdsportproject heeft 
tot doel de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij de sportclubs te 
bevorderen en de kwaliteit van de begeleiding, de kadervorming en het aanbod voor 
de jeugd in de sportfederatie en haar sportclubs te verhogen. De effectieve invulling 
van het jeugdsportfonds ligt in handen van de sportfederatie. De deelnemende 
sportclubs worden hierdoor beloond/vergoed voor de inspanningen die ze leveren bij 
de opleiding van jeugdspelers en de ontwikkeling van een kwalitatief sterke 
jeugdopleiding. Decretaal werd tevens vastgelegd dat elke sportfederatie 25% eigen 
inbreng dient te hebben voor het project en dat 85% van de middelen rechtstreeks 
op basis van een door de sportfederatie goedgekeurd reglement dienen doorgestort 
te worden aan de deelnemende clubs.
Volgende sportfederaties hebben een jeugdsportproject:
- Badminton Vlaanderen vzw
- Danssport Vlaanderen vzw
- GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 
- Handboogliga vzw
- Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw
- Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw
- Parantee-Psylos vzw
- Rugby Vlaanderen vzw
- Sneeuwsport Vlaanderen vzw
- Tennis Vlaanderen vzw
- Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw
- Vlaamse Atletiekliga vzw
- Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw
- Vlaamse Basketballiga vzw
- Vlaamse Handbalvereniging vzw
- Vlaamse Hockey Liga vzw
- Vlaamse Judofederatie vzw
- Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
- Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw
- Vlaamse Liga Paardensport vzw
- Vlaamse Roeiliga vzw
- Vlaamse Schermbond vzw
- Vlaamse Squashfederatie vzw
- Vlaamse Tafeltennisliga vzw
- Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw
- Vlaamse Vereniging voor Golf vzw
- Vlaamse Volleybalbond vzw
- Vlaamse Yachting Federatie vzw
- Vlaamse Zwemfederatie vzw
- Voetbal Vlaanderen vzw
- Waterski Vlaanderen vzw



- Wielerbond Vlaanderen vzw
- FROS Amateursportfederatie vzw
- Gezinssportfederatie vzw
- OKRA-Sport + vzw
- Sporta-federatie vzw 
- S-Sport - Recreas vzw

2. De Vlaamse Basketballiga blijft achter zijn collectief systeem staan, ook al ligt dit 
soms onder vuur vanuit de profclubs. 
Jaarlijks evalueren alle deelnemende sportfederaties hun jeugdsportproject uit de 
facultatieve opdracht/beleidsfocus via hun jaarverslag en sturen op basis van deze 
evaluatie het jeugdsportproject bij. Ze trachten te streven naar een constante 
kwaliteitsverbetering van het jeugdsportfonds waarbij de administratieve last voor de 
deelnemende clubs tot een minimum wordt beperkt. 

3. Sport Vlaanderen ondersteunt de sportfederaties bij de uitwerking van de 
jeugdprojecten voor de beleidsfocussen via de dossierbeheerders. Elke 
dossierbeheerder volgt de werking van een zestal sportfederaties effectief op. 
Sportfederaties kunnen bij hun dossierbeheerder terecht met al hun vragen over het 
decreet georganiseerde sportsector en hun dagelijkse werking. Ook voor de 
uitwerking van het jeugdsportproject/fonds kunnen ze op de ondersteuning van hun 
dossierbeheerder rekenen. 
Ook wanneer een sportfederatie een meer gedetailleerd collectief systeem wil 
uitwerken, zoals dat van de VBL, kan men voor (juridisch) advies bij Sport 
Vlaanderen terecht.

4. De nota van VSF over een wettelijk kader voor een solidariteitsfonds, losgekoppeld 
van de overgang van spelers, wijkt af en is ruimer dan wat hierover is bepaald in het 
Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota Sport. Sportfederaties kunnen op basis van 
de huidige regelgeving trouwens nu al opteren voor het invoeren van een collectief 
jeugdsportfonds zoals dat van de VBL. Dergelijke jeugdsportfondsen kunnen ook via 
de beleidsprioriteit jeugdsport gesubsidieerd worden.

5. Uit een overleg tussen mijn kabinet en dat van minister Vanovertveldt bleek dat een 
wijziging van de betreffende wetgeving voorlopig nog niet aan de orde is.


