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Afslanking provincies  -  Bestemming overgeheveld budget naar Sport Vlaanderen

Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 107 
van 15 november 2017 en mijn tussenkomst in de commissie Sport van 18 januari jl., 
had ik graag bijkomende informatie gewenst over de bestemming van het overgehevelde 
budget vanuit de provincies naar Sport Vlaanderen.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat het merendeel van het overgehevelde budget 
zal worden aangewend om de personeelskosten te dragen van de 62 personeelsleden die 
door de provincies aan Sport Vlaanderen zijn overgedragen. 

1. Het totaal over te hevelen bedrag bedraagt meer dan 7 miljoen euro. 

In hoeveel daarvan is voorzien om de personeelskosten te dekken? Graag een 
overzicht per provincie.

2. Waarvoor wordt het overige budget specifiek gebruikt? Graag een overzicht per 
provincie.

3. Op basis van welke criteria is de specifieke inbreng per provincie bepaald?

4. De provincie Antwerpen draagt bijna 3 miljoen over en hevelt 40 personeelsleden 
over naar Sport Vlaanderen, voor Limburg is dat bijna een half miljoen euro voor 
slechts één over te hevelen personeelslid. 

Kan de minister meer duiding geven bij de verdeelsleutel die in samenspraak met de 
provincies is gehanteerd?



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 232 van 19 januari 2018
van BERT MOYAERS

1. Om de personeelskosten te dekken, werd in totaal 4.283.000 euro, inclusief de 
bijdragen aan de pool der parastatalen, voorzien. Hiervan werd 159.000 euro 
overgemaakt via subsidies, binnen het decreet op de georganiseerde sportsector, aan 
de vzw G-Sport Vlaanderen voor o.a. de verloning van 2 personeelsleden. De vzw G-
sport Vlaanderen kreeg daarbovenop nog middelen voor een 3de personeelslid om het 
G-sportfonds op Vlaams niveau optimaal uit te kunnen rollen (73.000 euro). 
Alle personeelsleden, waarvan één iemand met een langdurig verlofstelsel (dus 
eigenlijk 63 personeelsleden in totaal), kregen allen een nieuwe dienstaanwijzing 
binnen Sport Vlaanderen om het Vlaamse sportbeleid uit te voeren. Daarbij werd 
rekening gehouden met hun takenpakket en competenties, de noden van Sport 
Vlaanderen en hun woonplaats en interesses.
De uiteindelijke verdeling is als volgt:

Sport Vlaanderen Brasschaat 23
Andere centra van Sport Vlaanderen
(Brugge, Hasselt, Willebroek, Hofstade) 7

Hoofdbestuur/centrale diensten 4
Vzw G-Sport Vlaanderen 2
Promotiedienst Antwerpen 9
Promotiedienst Limburg 3
Promotiedienst Vlaams-Brabant 3
Promotiedienst Oost-Vlaanderen 8
Promotiedienst West-Vlaanderen 3
Totaal 62

Voor alle provinciale promotiediensten werd eenzelfde structuur uitgetekend. 
Momenteel lopen er een 8-tal wervingen voor consulenten ten behoeve van de 
provinciale promotiediensten om daar verdere invulling aan te geven. Het gaat hier 
over de werving in functies van personeelsleden die niet zijn overkomen van de 
provincies, en die een andere taakinvulling hebben gekregen binnen de provincies, 
maar waarvoor de provincie het budget wel heeft overgeheveld.
De personeelskosten worden centraal gedragen. Aangezien de verloning sterk 
afhankelijk is van de anciënniteit en leeftijd, de graad of opleidingsniveau en het 
statuut, is een verdere uitsplitsing hiervan per provincie eigenlijk niet relevant. Deze 
middelen omvatten trouwens ook de personeelsgerelateerde uitrusting en 
werkingsmiddelen (huisvesting, IT, reiskosten,…).
Sport Vlaanderen voert vanaf 01/01/2018 een Vlaams beleid voor alle overgedragen 
”werven”. Een opsplitsing maken per provincie heeft geen meerwaarde.

2. Het overige budget wordt gebruikt voor beleidskredieten van Sport Vlaanderen, 
inclusief investeringen, ten bedrage van 3.053.266,97 euro, 300.000 euro 
werkingsmiddelen en een dotatie van 200.000 euro voor de instelling Peerdsbos, nu 
Sport Vlaanderen Brasschaat genoemd. 
Al de middelen die vanuit de provincies overgeheveld werden naar Sport Vlaanderen, 
vloeien terug naar de provincies, passend in één uniform Vlaams sportbeleid. Een 



overzicht geven per provincie heeft dus geen meerwaarde, want alle promotiediensten 
van Sport Vlaanderen maken gebruik van hetzelfde werkingsbudget van de afdeling 
Sportpromotie dat verdeeld wordt over de provincies.  
Zo is er onder andere 1.325.000 euro voorzien voor allerlei initiatieven in verband met 
sport en sportmanifestaties, zoals de ondersteuning van bovenlokale 
sportevenementen en G-sportevenementen. Er is ook 830.000 euro begroot voor 
allerlei initiatieven in verband met G-sport zoals de ondersteuning van opstartende en 
duurzame 
G-sportclubs, regionale G-sportprojectoproepen, start-to G-sport initiatieven, 
experimentele G-sportprojecten en voor de organisatie van G-sportkampen. Voor de 
ondersteuning van experimentele bovenlokale projecten, experimentele 
schoolsportprojecten en de coördinatie van sport, natuur en ruimtelijke ordening in 
gans Vlaanderen is er in totaal 700.000 euro in de begroting opgenomen  vanuit de 
overgehevelde middelen van de provincies. 

3. Ter voorbereiding van de transitie van de sportbevoegdheden naar Sport Vlaanderen, 
werd vorig jaar inhoudelijk bijzonder veel werk verzet. Samen met de provincies 
werden nieuwe beleidsvisies ontwikkeld om alle taken die naar Sport Vlaanderen 
overkomen maximaal in te passen in het huidige Vlaams sportbeleid. 
In alle keuzes die we in het afgelopen jaar maakten, was het belangrijkste 
uitgangspunt onze uitdrukkelijke wens om in heel Vlaanderen één uniform sportbeleid 
te voeren. We willen dat sport in alle provincies gelijk wordt behandeld. Vandaar dat 
er geen specifieke inbreng per provincie werd bepaald.

4. Op basis van de inventarissen van de provincies werden bilaterale gesprekken gevoerd 
met alle provincies. Tijdens dit proces werd geen verdeelsleutel gehanteerd. Eind juli 
2016 werd een politiek akkoord bereikt over de financiële bedragen, inclusief de 
kredieten voor het personeel dat overgenomen zou worden.   
Het uitgangspunt daarbij was niet een gelijke inbreng vanuit elke provincie, maar wel 
de overheveling van de ingezette middelen. Omdat er voor de bevoegdheid sport 
enkel vanuit de provincie Antwerpen een volledige instelling, met name het APB Sport 
Antwerpen, overgeheveld werd met inbegrip van alle personeelsleden, spreekt het 
voor zich dat het aandeel uit de provincie Antwerpen groter is. Zoals je merkt is een 
groot aandeel van het personeel gelinkt aan Peerdsbos/Sport Vlaanderen Brasschaat. 
De mensen die daar actief waren blijven natuurlijk op post. Dit is meer dan een derde 
van het personeelsbestand dat werd overgeheveld.


