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Armoedetoets  -  Decreet georganiseerde sportsector

De armoedetoets, die ik in deze schriftelijke vraag aan bod laat komen, spreekt over de 
herziening van het decreet dat ertoe moet bijdragen dat de georganiseerde sportsector, 
meer dan vandaag, een kwaliteitsvol en gedifferentieerd sportaanbod ontwikkelt dat 
voldoende is afgestemd op de noden van verschillende doel- en leeftijdsgroepen. 
Daarnaast draagt de herziening van het decreet bij aan de verhoging van de effectiviteit 
en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen.  

Deze armoedetoets staat als afgerond gemarkeerd in de overzichtstabel. Er werd echter 
geen betrokken actor aangeduid vanuit de wetenschappelijke kennis, ondanks het feit 
dat een armoedetoets tweedelig is. 

Waarom werd er geen beroep gedaan op een wetenschappelijke actor? 
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Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector richt zich naar de Vlaamse sportfederaties die de aangesloten 
sportclubs in Vlaanderen overkoepelen. De sportclubs overkoepelen op hun beurt alle 
sporters die lid zijn bij deze clubs. Mensen (in armoede) zijn dus pas in derde instantie 
object van dit decreet. Dit decreet heeft eerder onrechtstreeks een impact op de sporters 
zelf. Sport Vlaanderen heeft zich bij de opmaak laten adviseren door het Netwerk Tegen 
Armoede om een plan van aanpak van de armoedetoets uit te tekenen. 

Eerst werd relevant cijfermateriaal verzameld zoals interne data uit het decreet van 13 juli 
2001, de voorloper van het huidige decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en 
subsidiëring van de georganiseerde sportsector en cijfers uit wetenschappelijk onderzoek.
Vervolgens werd een ruime groep stakeholders rond het thema armoede geconsulteerd. 
Op basis van deze input resulteerde de armoedetoets in een aantal bevindingen en 
aanbevelingen waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van het decreet van 10 
juni 2016 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Zo zijn er in vergelijking met het vorige 
decreet meer stimuli ingebouwd voor sportfederaties om de participatie van mensen in 
armoede te verhogen. Zo zijn de sportfederaties verplicht via hun basisopdrachten om een 
aanbod van a tot z uit te bouwen (voor alle niveau’s en alle doelgroepen) en in de 
beleidsfocussen laagdrempelig sportaanbod en sportkampen zijn bijkomende middelen 
beschikbaar voor laagdrempelige initiatieven. 


