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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2016/36465]
16 SEPTEMBER 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van
10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling
van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport,
laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen
De Vlaamse Regering,
Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
“Sport Vlaanderen”, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, en § 2, ingevoegd bij het decreet van 4 december 2015;
Gelet op het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector,
artikel 10, 12, derde lid, artikel 13, derde lid, artikel 14, derde lid, artikel 15, vijfde lid, artikel 19, § 1, tweede lid, en § 2,
artikel 23, derde lid, 28, derde lid, 43, 2°, 47, tweede lid, artikel 48, 73, eerste lid en derde lid, artikel 74, 80, 83 en 86;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht jeugdsport;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013 – 2016 voor de gesubsidieerde
sportfederaties;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 juni 2016;
Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op
8 juli 2016;
Gelet op advies 59.862/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2016, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1°

decreet van 10 juni 2016 : het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector;

2°

minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven.

Art. 2. De sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, verbindt er zich toe
om op alle communicatie over de projecten die gesubsidieerd worden in het kader van de beleidsfocussen, vermeld in
dit besluit, de steun van de Vlaamse overheid als volgt te vermelden : het subsidiëringslogo van het agentschap Sport
Vlaanderen en de eventuele bijbehorende tekst en baselines worden op elke mededeling, verklaring, publicatie en
presentatie vermeld. Dat gebeurt op elke drager en volgens de afspraken die met het agentschap Sport Vlaanderen
gemaakt zijn over verhoudingen en groottes van het desbetreffende logo.
De indiener besteedt in zijn aanvraag tot subsidiëring op een proactieve wijze aandacht aan de mogelijkheden om
de steun van de Vlaamse overheid te vermelden.
Art. 3. De goedgekeurde aanvraag tot subsidiëring voor de uitvoering van de beleidsfocus jeugdsport,
laagdrempelig sportaanbod, innovatie, respectievelijk sportkampen, maakt het voorwerp uit van een convenant als
vermeld in artikel 23, derde lid, artikel 28, derde lid, en artikel 47, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2016. Het
convenant kan de praktische concretisering van het betreffende project bepalen op basis van de elementen die in het
advies van het agentschap Sport Vlaanderen of de respectieve beoordelingscommissie, vermeld in artikel 11, derde lid,
van dit besluit, aan bod komen.
Art. 4. Het deel van het werkingsverslag, vermeld in artikel 73, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016, waarin
de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, de beleidsfocussen waarvoor ze
gesubsidieerd wordt, afzonderlijk behandelt, bevat een inhoudelijk verslag met een grondige evaluatie van de
doelstellingen uit het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus jeugdsport, respectievelijk laagdrempelig
sportaanbod, innovatie of sportkampen waarvoor ze wordt gesubsidieerd. Conform artikel 74 van het decreet van
10 juni 2016, bevat het financiële verslag, vermeld in artikel 73, eerste lid, een gedetailleerde financiële afrekening van
de inkomsten en uitgaven van de betreffende projecten.
Voor de beleidsfocus jeugdsport omvat het werkingsverslag ook een overzichtslijst van de deelnemende sportclubs
met de subsidiebedragen in kwestie.
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HOOFDSTUK 2. — Subsidiëring voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport,
laagdrempelig sportaanbod en innovatie
Afdeling 1. — De nadere subsidiëringsvoorwaarden en beoordelingscriteria
Onderafdeling 1. — De nadere subsidiëringsvoorwaarden en beoordelingscriteria
voor de uitvoering van de beleidsfocus jeugdsport
Art. 5. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidies voor de uitvoering van de beleidsfocus
jeugdsport, vermeld in artikel 9, derde lid, 2°, a), en artikel 12 van het decreet van 10 juni 2016, dient de sportfederatie
een jeugdsportproject in dat beantwoordt aan de doelstelling, vermeld in artikel 9, vijfde lid, van het decreet van
10 juni 2016. Een jeugdsportproject dat ingediend wordt door een unisportfederatie, heeft betrekking op de eigen
sporttak, vermeld in de sporttakkenlijst. Een jeugdsportproject dat ingediend wordt door een multisportfederatie, heeft
betrekking op een of meer sporttakken, vermeld in de sporttakkenlijst, die aangeboden worden door de sportfederatie
in kwestie. De ingediende aanvraag tot subsidiëring geeft aan op welke wijze die doelstelling gerealiseerd zal worden.
Art. 6. Om na te gaan in welke mate de sportfederatie voor subsidiëring voor de beleidsfocus jeugdsport in
aanmerking komt, wordt met de volgende beoordelingscriteria rekening gehouden :
1°

de relatie tussen de begroting van het jeugdsportproject, de inhoud, het beoogde resultaat en het aantal
jeugdsporters, al dan niet aangesloten leden, dat wordt bereikt;

2°

de mate waarin de doelstellingen uit het onderdeel jeugdsport van het beleidsplan gebaseerd zijn op een
concrete gegevensverzameling met daaruit afgeleide behoeften en de mate waarin de kwaliteitscriteria uit het
reglement, vermeld in artikel 12, tweede lid, 3°, d), van het decreet van 10 juni 2016, bijdragen tot de
verwezenlijking van die doelstellingen en tot een meer kwaliteitsvolle jeugdsportwerking in de sportclubs;

3°

de mate waarin aandacht wordt besteed aan administratieve lastenverlaging voor de sportclubs bij de
promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject;

4°

de mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan een omkadering door sportpromotionele,
sportmedische, sportpedagogische of sporttechnische deskundigen;

5°

de mate waarin aandacht wordt besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke aandacht
voor mensen die leven in armoede en G-sporters;

6°

de mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan aspecten van ethische jeugdsport en het
streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens het sporten.
Onderafdeling 2. — De nadere subsidiëringsvoorwaarden en beoordelingscriteria
voor de uitvoering van de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod

Art. 7. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidies voor de uitvoering van de beleidsfocus
laagdrempelig sportaanbod, vermeld in artikel 9, derde lid, 2°, b), en artikel 13 van het decreet van 10 juni 2016, dient
de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, een project laagdrempelig
sportaanbod in dat beantwoordt aan de doelstelling, vermeld in artikel 13, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2016.
De ingediende aanvraag tot subsidiëring neemt duidelijk uitgewerkte trajecten voor de deelnemers op die aangeven op
welke wijze die doelstelling gerealiseerd zal worden.
Art. 8. Om na te gaan in welke mate de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding, voor subsidiëring voor de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod in aanmerking komt, wordt met
de volgende beoordelingscriteria rekening gehouden :
1°

de mate waarin het project zich richt tot de niet-georganiseerde, licht- of anders georganiseerde sporter en de
mate waarin in een opvolgprogramma voorzien wordt nadat de vooropgestelde doelstelling bereikt is;

2°

de mate waarin het project in begeleiding van de sporters voorziet;

3°

de mate waarin het project laagdrempelig, creatief en uitdagend is om sporters naar duurzame
sportbeoefening toe te leiden;

4°

de mate waarin het project duurzame producten of trajecten ontwikkelt, zodat het project na afloop van de
aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden;

5°

de mate van samenwerking met relevante partners en stakeholders;

6°

de mate waarin het project zich richt op het inclusieve diversiteitsbeleid van de organisatie of de aangesloten
clubs;

7°

de mate waarin de participatie van mensen uit kansengroepen in het reguliere sportclubaanbod wordt
bevorderd;

8°

de mate waarin wordt aangetoond dat de beoogde doelstellingen en effecten zullen worden behaald en de
wijze waarop dat wordt gemonitord;

9°

de communicatiestrategie die opgezet wordt om nieuwe sporters aan te trekken met het oog op regelmatige
sportbeoefening.
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Onderafdeling 3. — De nadere subsidiëringsvoorwaarden en beoordelingscriteria
voor de uitvoering van de beleidsfocus innovatie
Art. 9. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidies voor de uitvoering van de beleidsfocus
innovatie, vermeld in artikel 9, derde lid, 2°, c), en artikel 14 van het decreet van 10 juni 2016, dient de sportfederatie,
respectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, een innovatief project in dat beantwoordt aan de
doelstelling, vermeld in artikel 14, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2016. De ingediende aanvraag tot subsidiëring
geeft aan op welke wijze die doelstelling gerealiseerd zal worden.
Art. 10. Om na te gaan in welke mate de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding, voor subsidiëring voor de beleidsfocus innovatie in aanmerking komt, wordt met de volgende
beoordelingscriteria rekening gehouden :
1°

de mate waarin het project innovatief is;

2°

de mate waarin het project laagdrempelig is om sporters te bereiken;

3°

de mate waarin het project in de sportclubs geïmplementeerd kan worden, de mate van samenwerking met
partners en de mate van potentiële bovenlokale samenwerking, zodat het project na afloop van de
aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden;

4°

de mate waarin wordt aangetoond dat de beoogde doelstellingen en effecten zullen worden behaald en de
wijze waarop dat wordt gemonitord.
Afdeling 2. — Beoordelingscommissies jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod en innovatie

Art. 11. Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten voor de uitvoering van de beleidsfocussen
jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, respectievelijk innovatie, inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag
tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de betreffende beleidsfocus. Die beoordelingscommissie bestaat uit
minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake de beleidsfocus in kwestie. De minister
benoemt de leden van de drie beoordelingscommissies voor de duur van de olympiade.
Het agentschap Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de
betreffende beoordelingscommissie.
De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale
subsidiebedrag. Het agentschap Sport Vlaanderen beoordeelt de administratieve en financiële aspecten en brengt
daarover advies uit aan de minister conform artikel 70, § 1, van het decreet van 10 juni 2016. Het advies van de
beoordelingscommissie wordt gevoegd bij het advies van het agentschap Sport Vlaanderen.
Afdeling 3. — Duur van de projecten in het kader van de beleidsfocussen jeugdsport,
laagdrempelig sportaanbod en innovatie
Art. 12. Een project jeugdsport, respectievelijk laagdrempelig sportaanbod of innovatie, kan voor maximaal vier
jaar worden ingediend. De sportfederatie kan op elk moment van de olympiade een project jeugdsport, respectievelijk
laagdrempelig sportaanbod of innovatie, indienen. De organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding kan op elk
moment van de olympiade een project laagdrempelig sportaanbod of innovatie indienen. Dat project loopt maximaal
voor de resterende duur van de olympiade.
Meerjarige projecten voor de beleidsfocus jeugdsport, respectievelijk laagdrempelig sportaanbod of innovatie,
kunnen een principiële inhoudelijke goedkeuring krijgen voor de duur van het project tijdens de lopende olympiade,
onder voorbehoud van een positieve jaarlijkse evaluatie. De sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de
sportieve vrijetijdsbesteding, dient jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring voor de betreffende beleidsfocus in conform
artikel 69 van het decreet van 10 juni 2016.
Afdeling 4. — Aard en wijze van subsidiëring van de beleidsfocussen jeugdsport,
laagdrempelig sportaanbod en innovatie
Art. 13. De volgende kosten van de sportfederatie zijn subsidieerbare kosten voor de uitvoering van de
beleidsfocus jeugdsport :
1°

overheadkosten van de sportfederatie voor de ontwikkeling, de begeleiding en de opvolging van het
jeugdsportproject, vermeld in artikel 12, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2016 (maximaal 15%) :
a) brutosalaris occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;
b) RSZ-werkgeversbijdrage occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;
c)

eindejaarspremie en vakantiegeld occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

d) dienstverhuringskosten voor occasionele sporttechnische en andere medewerkers;
e)

verplaatsingskosten sporttechnische en andere medewerkers;

f)

huur van lokalen en sportaccommodaties;

g) drukwerken;
h) kosten voor informatie- en promotiemateriaal;

2°

i)

kosten voor het uitvoeren van wetenschappelijke begeleiding met betrekking tot kwaliteitszorg en
kwaliteitsbewaking van de jeugdsportwerking in de sportclubs;

j)

specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het jeugdsportproject waarvoor
het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven;

subsidies aan de sportclubs : subsidies aan de sportclubs om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de
sportclubs te verhogen, volgens de bestedingsverplichting, opgegeven in het goedgekeurde reglement.
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De volgende kosten van de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, voor
de ontwikkeling, de begeleiding en de opvolging van het laagdrempelige sportproject zijn subsidieerbare kosten voor
de uitvoering van de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod :
1°

brutosalaris occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

2°

RSZ-werkgeversbijdrage occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

3°

eindejaarspremie en vakantiegeld occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

4°

dienstverhuringskosten voor occasionele sporttechnische en andere medewerkers;

5°

verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers;

6°

huur sportaccommodaties;

7°

drukwerken;

8°

kosten voor informatie- en promotiemateriaal;

9°

transportkosten sportmateriaal;

10° aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal;
11°

specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het laagdrempelige sportproject
waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven.

De volgende kosten van de sportfederatie, respectievelijk de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, voor
de ontwikkeling, de begeleiding en de opvolging van het innovatieproject zijn subsidieerbare kosten voor de uitvoering
van de beleidsfocus innovatie :
1°

brutosalaris occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

2°

RSZ-werkgeversbijdrage occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

3°

eindejaarspremie en vakantiegeld occasionele sporttechnische en administratieve medewerkers;

4°

dienstverhuringskosten voor occasionele sporttechnische en andere medewerkers;

5°

verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers;

6°

huur sportaccommodaties;

7°

drukwerken;

8°

kosten voor informatie- en promotiemateriaal;

9°

transportkosten sportmateriaal;

10° aankoop/huur/afschrijving sportmateriaal;
11°

financiële ondersteuning aan de sportclubs om het innovatieve project te integreren in hun werking;

12° specifieke kosten, noodzakelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het innovatieproject waarvoor het
agentschap Sport Vlaanderen voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven.
Art. 14. De bezoldiging van de occasionele medewerkers, als subsidieerbare kosten als vermeld in artikel 13,
beantwoordt minimaal aan de bezoldigingstabel voor occasionele medewerkers in het kader van de subsidiëring van
de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod en innovatie, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is
gevoegd.
Het brutojaarloon tegen 100%, vermeld in de bezoldigingstabel, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is
gevoegd, is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 van 1 januari 1990. Voor de berekening van de subsidies worden
de uurlonen jaarlijks op 1 januari van het kalenderjaar aangepast aan het spilindexcijfer. Hiertoe wordt de afgevlakte
gezondheidsindex, vermeld in artikel 3, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016, gebruikt.
Voor de occasionele medewerkers die beschikken over sporttechnische diploma’s, certificaten en titels die niet
binnen de Vlaamse Gemeenschap zijn verworven, moeten de verworven beroepskwalificaties worden vergeleken. Het
betreft een beoordeling van de bekwaamheden die blijken uit de diploma’s, certificaten en andere titels en de relevante
beroepservaring.
HOOFDSTUK 3. — Subsidiëring voor de uitvoering van de beleidsfocus sportkampen
Afdeling 1. — Bijzondere subsidiëringsvoorwaarden voor de uitvoering van de beleidsfocus sportkampen
Art. 15. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidies voor de uitvoering van de beleidsfocus
sportkampen, vermeld in artikel 9, derde lid, 2°, d), van het decreet van 10 juni 2016, dient de sportfederatie een project
sportkampen in, voor een of meer sportkampen die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 15, eerste
lid, tweede lid, 3° en 4°, derde lid en vierde lid, van het decreet van 10 juni 2016.
Art. 16. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende subsidies voor de uitvoering van de beleidsfocus
sportkampen, worden de sportkampen georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de sportfederatie, waarbij de
volgende bijzondere voorwaarden worden nageleefd :
1°

voorwaarden met betrekking tot de locatie : het sportkamp vindt plaats op of vanuit één welbepaalde locatie;

2°

voorwaarden voor de deelnemers :
a) met behoud van de toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, 1°, van het decreet van 20 december 2013
inzake gezond en ethisch sporten en van de eventuele leeftijdsgrenzen, bepaald door de sportfederatie,
voor zover hierbij hogere minimale leeftijdsgrenzen zijn bepaald voor de beoefening van een sporttak,
bereiken alle deelnemers de minimumleeftijd van zes jaar in de loop van het jaar waarin het sportkamp
wordt georganiseerd. De minimumleeftijd wordt evenwel op veertien jaar gebracht voor de discipline
duiken, op tien jaar voor kano of kajak op zee, en op tien jaar voor windsurfen op zee als de deelnemer
daarvoor al een attest evolutie 1 heeft behaald;
b) de minimumleeftijd om deel te nemen aan een sportkamp met meer dan één sporttak wordt bepaald door
de hoogste minimumleeftijd die vereist is om deel te nemen aan de verschillende aangeboden
sporttakken;
c)

alleen internaatsdeelnemers nemen deel aan de gesubsidieerde sportkampen;
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3°

voorwaarden voor de af te sluiten verzekeringscontracten : de sportfederatie verzekert de deelnemers
conform artikel 4, eerste lid, 11°, 12° en 13°, van het decreet van 10 juni 2016;

4°

voorwaarden voor de inhoud van het programma :
a) het programma voorziet voor elke deelnemer in minstens vier uur begeleide sportactiviteiten per dag;
b) het programma bestaat uit activiteiten waarbij de technieken van de desbetreffende sporttakken op een
fysiek actieve wijze aan de deelnemers aangeleerd worden;
c)

het programma voorziet in een gedetailleerd uurrooster waarop de sportactiviteiten en het regenprogramma zijn vermeld;

d) het programma voorziet in lesvoorbereidingen per lesgever;
5°

voorwaarden voor de accommodatie :
a) de sportkampen vinden plaats in aangepaste en veilige accommodaties met geschikte sportinfrastructuur
die toelaat om de sport in kwaliteitsvolle omstandigheden aan te leren. De overnachtings-, ontspanningsen sanitaire ruimten beantwoorden aan alle ter zake geldende wettelijke, decretale en reglementaire
voorschriften. De sportfederatie is verantwoordelijk voor de naleving van die voorschriften;
b) de accommodaties waar de sportkampen plaatsvinden, beschikken over een EHBO-ruimte;

6°

voorwaarden voor de omkadering :
a) vereiste kwalificaties van de lesgevers :
1) alle lesgevers beschikken over een diploma of getuigschrift in de desbetreffende sporttak, vermeld in
de tabel, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De lesgevers die in het bezit zijn van
een diploma of getuigschrift dat niet binnen de Vlaamse Gemeenschap is verworven, laten de
gelijkwaardigheid van de verworven beroepskwalificatie vaststellen door de daarvoor bevoegde
diensten van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Trainersschool is bevoegd voor de beoordeling
van de sporttrainersdiploma’s. Het betreft een beoordeling van de bekwaamheden die blijken uit de
diploma’s, certificaten en andere titels en de relevante beroepservaring;
2) de lesgevers beheersen het Nederlands;
b) vereist aantal sportgekwalificeerde lesgevers : om in aanmerking te komen voor subsidiëring geeft één
sportgekwalificeerde lesgever nooit les aan meer dan dertien deelnemers. Om sportspecifieke redenen
kan in het convenant, vermeld in artikel 3, een afwijking worden toegestaan;
c)

bij de sportkampen die georganiseerd worden voor G-sporters, mogen begeleiders aanwezig zijn tijdens
de begeleide sportactiviteiten. Die begeleiders mogen niet lesgeven en ze zijn geen deelnemers;

d) de sportfederatie is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de sporttechnische programma’s en
de controle van de kwaliteit van de uitvoering van de lesprogramma’s door de lesgevers;
e)
7°

een permanente aanwezigheid van de begeleiding tijdens het sportkamp is gewaarborgd;

voorwaarden voor de uitvoering : het is de sportfederatie niet toegestaan om de concrete organisatie, de
administratie, de promotie, de planning, de aanstelling en de betaling van de lesgevers van het sportkamp
aan derden te delegeren of door derden te laten uitvoeren. De gekwalificeerde lesgevers hebben een arbeidsof aannemingsovereenkomst met de sportfederatie.

De sportfederatie bezorgt vóór 1 februari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, de
promotiebrochure, samen met een inlichtingsfiche per sportkamp aan het agentschap Sport Vlaanderen. De
inlichtingsfiche omvat de concrete inlichtingen over het sportkamp, vermeld in artikel 15, tweede lid, 5°, a), van het
decreet van 10 juni 2016. Bovendien worden per sportkamp de periode, de duur, uitgedrukt in dagen, het aantal uren
sport, het nummer van het sportkamp dat bij de promotie wordt gebruikt en de eventueel toegestane kortingen
vermeld.
Om het sportkamp in aanmerking te laten komen voor subsidiëring, vindt de promotie ervoor plaats onder de
benaming “sportkamp” met de vermelding van de sporttakken. De promotie vermeldt per sportkamp het aantal uren
sport per sporttak als vermeld in de sporttakkenlijst die op het sportkamp door gekwalificeerde lesgevers wordt
aangeboden. Andere activiteiten kunnen worden opgesomd als nevenactiviteiten. De subsidieaanvraag moet
bovendien uiterlijk tien dagen voor de aanvang van het sportkamp vervolledigd worden met het gedetailleerde
programma.
Afdeling 2. — Aard en wijze van subsidiëring van de beleidsfocus sportkampen
Art. 17. De subsidies voor de beleidsfocus sportkampen worden jaarlijks als volgt berekend en toegekend :
1°

het jaarlijks beschikbare krediet wordt in eerste instantie toegekend naar rato van het aantal subsidieerbare
deelnemers uit kansengroepen die inschrijven op basis van een voor hen bepaald gunstiger inschrijvingsgeld,
waarbij per deelnemer uit een kansengroep een deelnemerssubsidie van 50 euro wordt toegekend. Binnen de
perken van de begroting wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de evolutie van de afgevlakte
gezondheidsindex, zoals vermeld in artikel 3 van het decreet van 10 juni 2016;

2°

het jaarlijks beschikbare krediet wordt in tweede instantie toegekend naar rato van de bezoldiging of
vergoeding van de gekwalificeerde lesgevers tot maximaal 7 uur 36 minuten per dag, waarbij per zeven
deelnemers maximaal één lesgever in aanmerking komt voor subsidiëring, en voor de sportkampen voor
G-sporters per vier deelnemers maximaal één lesgever. De subsidie wordt berekend op basis van het
subsidieerbare brutoloon, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

3°

in derde instantie wordt het eventueel nog resterende krediet uitgekeerd naar evenredigheid van het aantal
gesubsidieerde deelnemers uit kansengroepen aan de gesubsidieerde sportkampen.

De sportfederatie neemt de bijzondere initiatieven voor kansengroepen in het beleidsplan en in de rapportering op.
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Afdeling 3. — Controle van de gesubsidieerde sportkampen en afrekening
Art. 18. Voor een controle op de kampplaats door het agentschap Sport Vlaanderen voorziet de sportfederatie in
de volgende documenten op de kampplaats :
1°

het reëel uitgevoerde programma;

2°

de lijst van de effectieve deelnemers, met vermelding van hun woonplaats, geboortedatum en de eventuele
kansengroep waartoe ze behoren;

3°

de lijst met de lesgevers en hun kwalificaties;

4°

kopieën van de diploma’s of getuigschriften van de niet bij het agentschap Sport Vlaanderen geregistreerde
lesgevers;

5°

de lesvoorbereidingen per lesgever;

6°

het permanentieschema van de begeleiding waarin duidelijk weergegeven is welke lesgevers wanneer op het
sportkamp aanwezig zijn.

De sportfederatie neemt in samenspraak met het agentschap Sport Vlaanderen de nodige schikkingen om een
efficiënte controle ter plaatse mogelijk te maken.
Als er geen controle op de kampplaats heeft plaatsgevonden, bezorgt de sportfederatie de documenten, vermeld
in het eerste lid, binnen een week na het sportkamp aan het agentschap Sport Vlaanderen.
Art. 19. De sportfederatie bezorgt uiterlijk twee maanden na afloop van de kampperiode de volgende stukken aan
het agentschap Sport Vlaanderen :
1°

het afrekeningsformulier;

2°

de grootboekfiches van de rekeningen over de bezoldiging of vergoeding van de lesgevers. De kosten worden
boekhoudkundig per kampnummer en per lesgever geregistreerd;

3°

de RSZ-aangiftestaten met betrekking tot de bezoldiging van de lesgevers;

4°

de bewijsstukken waaruit blijkt dat de deelnemer behoort tot een kansengroep.
HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen

Art. 20. De volgende regelingen worden opgeheven :
1°

het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht jeugdsport;

2°

het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen;

3°

het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013 – 2016 voor de
gesubsidieerde sportfederaties.

Art. 21. Voor de subsidiëring voor het werkingsjaar 2016, en de verificatie en de afrekening van de subsidies voor
het werkingsjaar 2016 blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de
voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de facultatieve opdracht jeugdsport van toepassing tot en met
30 juni 2017.
Art. 22. Voor de subsidiëring voor het werkingsjaar 2016, en de verificatie en de afrekening van de subsidies voor
het werkingsjaar 2016 blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot vaststelling van de
voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen van
toepassing tot en met 30 juni 2017.
Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2016.
Art. 24. De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 16 september 2016.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
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VTS-initiator in de sporttak
in kwestie (of geassimileerd*)

administratieve medewerker

15.360,00 euro

12,5025 euro

0,3363

voor de occasionele medewerker met de specifieke
functie van lesgever of trainer die in het bezit is van een
van de volgende diploma’s
of getuigschriften :

voor de occasionele medewerker met de specifieke
functie van

brutojaarloon tegen 100 %**
(sinds 1 januari 2009)

geïndexeerd bruto- uurloon*** (sinds 1 januari 2013)

reisvergoeding per km (sinds
1 juli 2016)

13,5770 euro

18,3387 euro

22.530,00 euro

• regent/bachelor L.O. met
d i p l o m a v a n i n s t ru c teur B/trainer B in de sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• licentiaat/master L.O.
• bijkomend
voor
de
gehandicaptensport :gegradueerde/
bachelor kinesitherapie met
diploma van instructeur
B/trainer B in de sporttak in
kwestie (of geassimileerd*) en
licentiaat/master kinesitherapie

• VTS-instructeur B/trainer
B in de sporttak in kwestie
(of geassimileerd*)
• regent/bachelor L.O.
• kandidaat L.O.
• gegradueerde L.O.
bijkomend voor de gehandicaptensport :
gegradueerde/bachelor kinesitherapie en de kandidaat kinesitherapie

16.680,00 euro

III

II

19,1527 euro

23.530,00 euro

• VTS-trainer A in de sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• VTS-toptrainer in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• regent/bachelor L.O. met
diploma van trainer A in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• licentiaat/master L.O. met
diploma van instructeur
B/trainer B in de sporttak in
kwestie (of geassimileerd*)
• bijkomend voor de gehandicaptensport : gegradueerde/
bachelor kinesitherapie met
diploma van trainer A in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*) en licentiaat/master kinesitherapie met diploma van
instructeur B/trainer B in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)

IV

20,2108 euro

24.830,00 euro

• licentiaat/master L.O. met
diploma van trainer A in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• licentiaat/master L.O. met
sporttechnisch postgraduaat
in de sporttak in kwestie
• bijkomend voor de gehandicaptensport :
licentiaat/master kinesitherapie
met diploma van trainer A in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)

V

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

* Zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
** Het brutojaarloon tegen 100% is gekoppeld aan de spilindex 138,01 (1 januari 1990).
*** geïndexeerd bruto-uurloon = (Het brutojaarloon tegen 100% + lineaire loonsverhogingen) x indexcoëfficiënt/1976
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering 16 september 2016 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring
van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod,
innovatie en sportkampen.
Brussel, 16 september 2016.

I

categorie

Bezoldigingstabel voor de occasionele medewerkers in het kader van een subsidie voor de uitvoering van de beleidsfocus jeugdsport, de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod en de
beleidsfocus innovatie als vermeld in artikel 14

Bijlage 1

73598
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12,5025 euro

het uurloon, vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren, tot maximaal 7 uur 36 minuten

sportkamp in internaat

18,3387 euro

19,1527 euro

23.530,00 euro

V

20,2108 euro

24.830,00 euro

• licentiaat/master L.O. met
diploma van trainer A in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• licentiaat/master L.O. met
sporttechnisch postgraduaat
in de sporttak in kwestie
• bijkomend voor de gehandicaptensport :
• licentiaat/master kinesitherapie met diploma van trainer
A in de sporttak in kwestie (of
geassimileerd*)

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

* Zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
** Het brutojaarloon tegen 100% is gekoppeld aan de spilindex 138,01 (1 januari 1990).
*** geïndexeerd bruto-uurloon = (het brutojaarloon tegen 100% + lineaire loonsverhogingen) x indexcoëfficiënt/1976
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring
van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod,
innovatie en sportkampen.
Brussel, 16 september 2016.

Een lesgever die minstens vier uur per dag lesgeeft en bovendien gedurende 24 uur per dag op de kampplaats ter beschikking is, kan maximaal 7 uur 36
minuten gesubsidieerd worden.

13,5770 euro

22.530,00 euro

geïndexeerd bruto-uurloon***
(sinds 1 januari 2013)

16.680,00 euro

15.360,00 euro

IV
• VTS-trainer A in de sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• VTS-toptrainer in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• regent/bachelor L.O. met
diploma van trainer A in de
sporttak in kwestie (of geassimileerd*)
• licentiaat/master L.O. met
diploma van instructeur
B/trainer B in de sporttak in
kwestie (of geassimileerd*)
• bijkomend voor de gehandicaptensport :
gegradueerde/bachelor kinesitherapie met diploma van trainer A in de sporttak in kwestie
(of geassimileerd*) en
licentiaat/master kinesitherapie
met diploma van instructeur B/trainer B in de sporttak
in kwestie (of geassimileerd*)

brutojaarloon tegen 100 % **
(sinds 1 januari 2009)

III
• regent/bachelor L.O. met
diploma van instructeur
B/trainer B in de sporttak in
kwestie (of geassimileerd*)
• licentiaat/master L.O.
• bijkomend
voor
de
gehandicaptensport :gegradueerde/
bachelor kinesitherapie met
diploma
van
instructeur B/trainer B in de sporttak
in kwestie (of geassimileerd*) en
de licentiaat/master kinesitherapie

II
• VTS-instructeur B/trainer
B in de sporttak in kwestie
(of geassimileerd*)
• regent/bachelor L.O.
• kandidaat lo
• gegradueerde L.O.
bijkomend voor de gehandicaptensport :
• gegradueerde/bachelor kinesitherapie en de kandidaat kinesitherapie

I

VTS-initiator in de sporttak
in kwestie (of geassimileerd*)

categorie

Voor de occasionele medewerker met de specifieke
functie van lesgever of trainer die in het bezit is van een
van de volgende diploma’s
of getuigschriften :

Subsidieerbare bezoldiging of vergoeding voor de occasionele medewerkers in het kader van een subsidie
voor de uitvoering van de beleidsfocus sportkampen als vermeld in artikel 16, eerste lid, 6°, a), 1)

Bijlage 2
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