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Art. 51. L’article 8, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa premier, pour les familles d’accueil telles que visées à l’article 2, 9°, du décret du
29 juin 2012 portant organisation du placement familial, il est arrêté une contribution financière, qui correspond à la
contribution financière la plus basse possible indépendamment du revenu de la famille d’accueil. ″.
CHAPITRE 8. — Dispositions finales
Art. 52. Le Gouvernement flamand arrête les dispositions transitoires pour les situations de placement familial
qui se sont créées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 53. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et
au plus tard le 1er juillet 2013, à l’exception de l’article 38, qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement
flamand et au plus tard le 1er september 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Note
(1) Session 2011-2012.
Documents. — Proposition de décret : 1597 - N° 1.
Amendements : 1597 - N° 2.
Rapport : 1597 - N° 3.
Texte adopté en séance plénière : 1597 - N° 4.
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*
VLAAMSE OVERHEID
N. 2012 — 2403
[2012/204477]
6 JULI 2012. — Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (1)
Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
DECREET houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :
1o Sport voor Allen : brede sportbeoefening die individueel of in ploegverband wordt beoefend met een
competitief of recreatief karakter maar met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog niveau;
2o sportbeleid : het systematische en samenhangende geheel van beleidsmaatregelen van een overheid met
betrekking tot sport dat steunt op deskundigheid, strategische aanpak en participatie van alle actoren;
3o beweegbeleid : het systematische en samenhangende geheel van beleidsmaatregelen van een overheid met
betrekking tot het aanzetten tot bewegen met als uiteindelijk doel sportbeoefening;
4o erkende Vlaamse sportfederatie : de sportfederatie die erkend is in het kader van het decreet van 13 juli 2001
houdende de regeling van de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
5o erkende Vlaamse organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding : de organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding die erkend is in het kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning
en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding;
6o sporttakkenlijst : de nominatieve lijst van sporttakken die de Vlaamse Regering kan subsidiëren en die gevoegd
is als bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van de erkennings- en
subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding;
7o sportvereniging : een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als
primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat;
8o jeugdsportbegeleider : een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een sportvereniging die
aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Onder jeugdsport wordt verstaan sportbeoefening van kinderen
en jongeren tot en met achttien jaar;
9o directe financiële ondersteuning van sportverenigingen : een financiële tegemoetkoming aan sportverenigingen
door de gemeente of de Vlaamse Gemeenschapscommissie die bestemd is voor de algemene werking van de
vereniging. De subsidies worden verdeeld op basis van een subsidiereglement waarin objectiveerbare kwaliteitscriteria
worden gehanteerd;
10o anders georganiseerd beweeg- en sportaanbod : een beweeg- en sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is
en dat door de lokale overheden georganiseerd of ondersteund wordt, al dan niet in samenwerking met
sportverenigingen of andere actoren, met het oog op de verhoging of verbreding van de sportparticipatie;
11o kansengroep : een geheel van personen die vanwege een of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele
kenmerken feitelijk ongelijke kansen hebben inzake sportparticipatie en voor wie bijgevolg een specifiek sport- en
beweegbeleid noodzakelijk is;
12o gemeente : gemeente uit het Nederlandse taalgebied;
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13o Planlastendecreet : het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen
kunnen worden opgelegd;
14o Bloso : het agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
Art. 3. Binnen de perken van de begroting en onder de bij dit decreet bepaalde voorwaarden verleent de Vlaamse
Regering subsidies voor het realiseren van een coherent, dynamisch en innovatief Sport voor Allen-beleid. Dit
veronderstelt in ieder geval de aanwezigheid van het nodige deskundige personeel binnen de respectieve instellingen.
De subsidies die door de toepassing van dit decreet worden uitgekeerd, kunnen uitsluitend aangewend worden
voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven. Onder Nederlandstalige sportinitiatieven
wordt verstaan initiatieven van instellingen die hun zetel en werking hebben in het Nederlandse taalgebied of
initiatieven van instellingen die hun zetel en werking hebben in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die wegens
hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap. De instellingen
moeten het Nederlands gebruiken bij hun werking en organisatie. De gegevens en documenten van die instellingen
moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel.
Binnen de perken van de begroting, worden alle subsidiebedragen in dit decreet vanaf 2015 jaarlijks aangepast aan
de stijging van de gezondheidsindex. Onder gezondheidsindex wordt verstaan de prijsindex, vermeld in artikel 2,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring
van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen.
Art. 4. De bepalingen van het Planlastendecreet zijn van toepassing op de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor
Allen voor de gemeenten en de provincies.
HOOFDSTUK 2. — De subsidiëring van de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid
Afdeling 1. — De subsidiëring van de gemeenten voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid
Onderafdeling 1. — De Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de gemeenten
Art. 5. De Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de gemeenten zijn :
1o het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid;
2o het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking;
3o het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;
4o het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen
gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.
Art. 6. De Vlaamse beleidsprioriteit, vermeld in artikel 5, 1o, heeft tot doel het stimuleren van sportverenigingen
via directe financiële ondersteuning in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door
de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen. De
sportverenigingen bieden sporten aan die vermeld staan op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door
erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
De Vlaamse beleidsprioriteit, vermeld in artikel 5, 2o, heeft enerzijds tot doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen te verhogen en biedt anderzijds de mogelijkheid de professionele omkadering
te verhogen via coördinerende functies in de sportverenigingen. Deze beleidsprioriteit heeft ook tot doel de structurele
samenwerking of fusies tussen sportverenigingen te ondersteunen met het oog op de uitbouw van een bredere en
kwaliteitsvolle werking. De sportverenigingen zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
De Vlaamse beleidsprioriteit, vermeld in artikel 5, 3o, heeft tot doel een lokaal beweeg- en sportbeleid te stimuleren
dat erop gericht is de bevolking te activeren tot levenslang sporten door een anders georganiseerd laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod te organiseren of te ondersteunen. Bij dit beweeg- en sportaanbod moet de fysieke inspanning
centraal staan.
De Vlaamse beleidsprioriteit, vermeld in artikel 5, 4o, heeft tot doel een lokaal beweeg- en sportbeleid te stimuleren
dat personen die wegens hun sociaal zwakkere positie minder kans hebben om te participeren in sport, aanzet tot
bewegen en sporten waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Binnen het beweeg- en sportbeleid is er aandacht voor
transversale samenwerking en wordt het wegwerken van drempels die resulteren in gelijke sportparticipatie van
kansengroepen beoogd.
Art. 7. De Vlaamse Regering bepaalt de bestedingspercentages voor de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in
artikel 5, en de nadere voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor subsidiëring in aanmerking te komen.
Art. 8. Binnen de perken van de begroting subsidieert de Vlaamse Regering de uitvoering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 5, met een bedrag van in totaal 2,4 euro per jaar per inwoner als voldaan is aan
de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering. De subsidie wordt
berekend op basis van het aantal inwoners van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Art. 9. De subsidie die de Vlaamse Regering toekent op basis van de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in
artikel 5, wordt door de gemeente met minstens 30 procent vermeerderd. De gemeente besteedt dat bedrag aan de
Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 5.
Onderafdeling 2. — Procedure voor de behandeling van de aanvragen
en de controle op de aanwending van de subsidies
Art. 10. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de taken van het Bloso in het kader van de beoordeling en
goedkeuring van de aanvragen, van de wijze waarop de gemeenten op de hoogte gebracht worden van het jaarlijks
toegekende subsidiebedrag, van de controle op de aanwending van de subsidies en van de behandeling van bezwaar.
Afdeling 2. — De subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid
Art. 11. De Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn :
1o het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid;
2o het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking;
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3o het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;
4o het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen
gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport en met bijzondere aandacht voor het stimuleren van personen
met een handicap tot sportbeoefening.
De doelstellingen van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen als vermeld in artikel 6, zijn van
overeenkomstige toepassing op de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Art. 12. De Vlaamse Regering bepaalt de bestedingspercentages voor de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in
artikel 11, en de nadere voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor subsidiëring in aanmerking te komen.
De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de taken van het Bloso in het kader van de aanvraag en behandeling
van de subsidiëring, van de controle op de aanwending van de subsidies, van de planning en de rapportering en van
de wijze waarop de subsidies worden uitbetaald.
De subsidiëring wordt verleend, geheel of gedeeltelijk geweigerd of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen
de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.
Art. 13. Binnen de perken van de begroting subsidieert de Vlaamse Regering de uitvoering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 11, met een bedrag van in totaal 750.000 euro per jaar als voldaan is aan de
voorwaarden, vermeld in dit decreet, en aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering.
Art. 14. De subsidie die de Vlaamse Regering toekent op basis van de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in
artikel 11, wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie met minstens 30 procent vermeerderd. De Vlaamse
Gemeenschapscommissie besteedt dat bedrag aan de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 11.
Afdeling 3. — De sportraad
Art. 15. § 1. Het gemeentebestuur en de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over een sportraad die, op
eigen initiatief of op verzoek, autonoom advies geeft aan de overheid, over alle aangelegenheden die de sportraad
belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.
De schepen of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
§ 2. Het gemeentebestuur moet aantonen dat ze de sportraad heeft betrokken bij de opmaak van de strategische
meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport en dat het om advies heeft gevraagd over de strategische
meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport. De sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de gemeente
opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld sport.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie moet aantonen dat ze de sportraad heeft betrokken bij de planning met
betrekking tot het sportbeleid en dat ze om advies heeft gevraagd over de planningsdocumenten met betrekking tot het
Sport voor Allen- beleid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen. De sportraad bespreekt ook
jaarlijks de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakte rapporteringsdocumenten met betrekking tot het
Sport voor Allenbeleid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen.
§ 3. Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen aan
de sportraad.
HOOFDSTUK 3. — Bevoegdheden van de provincies inzake sport en de subsidiëring
van de Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de provincies
Art. 16. De provincies zijn bevoegd voor de volgende aangelegenheden inzake sport :
1o het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening;
2o het, op vraag van de gemeenten, stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector;
3o het ondersteunen of organiseren van bovenlokale sportevenementen;
4o het bouwen of subsidiëren van bovenlokale sportinfrastructuur;
5o het coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening;
6o het beheren van unieke bovenlokale instellingen in de sport. Onder een unieke bovenlokale instelling in de sport
wordt verstaan een bovenlokale organisatie die een specifieke meerwaarde betekent voor de sport op provinciaal
niveau en die niet op Vlaams of op lokaal niveau ingevuld wordt.
De provincies oefenen hun bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord
zoals vermeld in artikel 2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005.
Art. 17. De Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de provincies is het stimuleren van personen met een
handicap tot sportbeoefening via een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.
Deze Vlaamse beleidsprioriteit heeft tot doel een lokaal beweeg- en sportbeleid te stimuleren dat erop gericht is
personen met een handicap te activeren tot sporten door een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod te organiseren, te
faciliteren of te ondersteunen. Bij dit beweeg- en sportaanbod moet de fysieke inspanning centraal staan.
Art. 18. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor
subsidiëring voor de Vlaamse beleidsprioriteit, vermeld in artikel 17, in aanmerking te komen.
Art. 19. Het provinciebestuur moet aantonen dat ze lokale belanghebbenden heeft betrokken bij de opmaak van de
strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport en bij de bespreking van de jaarrekening met
betrekking tot het beleidsveld sport. Ze betrekt hierbij in het bijzonder personen met een handicap in functie van de
Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen.
Art. 20. Binnen de perken van de begroting subsidieert de Vlaamse Regering de uitvoering van de Vlaamse
beleidsprioriteit, vermeld in artikel 17, met een bedrag van in totaal 0,06 euro per jaar per inwoner als voldaan is aan
de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering. De subsidie wordt
berekend op basis van het aantal inwoners van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Art. 21. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de taken van het Bloso in het kader van de beoordeling en
goedkeuring van de aanvragen, van de wijze waarop de provincies op de hoogte gebracht worden van het jaarlijks
toegekende subsidiebedrag, van de controle op de aanwending van de subsidies en van de behandeling van bezwaar.
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HOOFDSTUK 4. — Begeleiding, coördinatie en monitoring van de besturen
in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen
Afdeling 1. — Erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de begeleiding van de gemeenten,
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies
in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen
Art. 22. § 1. Om als organisatie voor de begeleiding van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
de provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen erkend te worden en te blijven, moet
zij voldoen aan de volgende voorwaarden :
1o opgericht zijn volgens de wet waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel rechtspersoonlijkheid
wordt verleend;
2o haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
3o in haar statuten de ondersteuning van lokale besturen in de uitvoering van het lokale sportbeleid als
hoofddoelstelling hebben;
4o zich richten tot alle lokale besturen, opgenomen in dit decreet, voor de ondersteuning in de uitvoering van het
lokale sportbeleid.
§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure voor
de aanvraag tot erkenning en de behandeling ervan door het Bloso.
De erkenning van een organisatie voor de begeleiding van de besturen wordt verleend, geweigerd, geschorst of
ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse
Regering wordt bepaald.
De erkenning wordt voor de duur van de lokale beleidscyclus van de gemeenten en provincies, vermeld in
artikel 2, 3o, van het Planlastendecreet, toegestaan.
Art. 23. De Vlaamse Regering voorziet binnen de perken van de begroting in een subsidie van 150.000 euro per jaar
voor de begeleiding van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de
Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen zoals bepaald in dit decreet.
Art. 24. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een erkende organisatie voor de begeleiding van de
gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten
Sport voor Allen de volgende opdrachten uitvoeren :
1o actieve kennisverzameling en kennisontwikkeling, rekening houdend met de behoeften van de besturen in het
kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen;
2o informatie en kennis betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen actief ter beschikking stellen
aan de besturen door middel van :
a) de organisatie van een helpdeskfunctie;
b) de organisatie van vormingen, studiedagen, intervisiemomenten en actieve begeleidingstrajecten;
c) de concrete vertaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen naar het werkveld via het uitwerken
van goede praktijkvoorbeelden;
d) het opzetten van rechtstreekse communicatiekanalen met de verschillende lokale actoren in functie van snelle
en accurate informatieverspreiding.
Bij de uitvoering van deze opdrachten wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals bepaald in dit decreet
en met de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring maakt de erkende organisatie voor de begeleiding van de besturen
een beleidsplan op voor de volgende lokale beleidscyclus en een jaarlijks actieplan met vermelding van de acties, de
timing, de indicatoren en de daaraan gekoppelde begroting. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden
waaraan dit beleidsplan en het jaarlijks actieplan moeten voldoen.
Art. 25. De subsidies voor een organisatie voor de begeleiding van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen worden jaarlijks
toegekend en omvatten werkingssubsidies en personeelssubsidies. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden
voor de toekenning van deze subsidies bepalen.
De subsidie moet worden aangewend voor de uitvoering van de taak, vermeld in artikel 23 en 24. Maximum 70 %
van de totale subsidies kan besteed worden aan personeelskosten.
Art. 26. De organisatie voor de begeleiding van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de
provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen maakt een werkingsverslag en een
financieel verslag op over de uitvoering van het beleidsplan in het voorgaande jaar.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan het werkingsverslag en het financieel verslag
moeten voldoen.
Art. 27. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure
voor de subsidiëring van een erkende organisatie voor de begeleiding van de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen en de behandeling ervan
door het Bloso.
De subsidiëring van een organisatie voor de begeleiding van de besturen wordt verleend, geweigerd, geschorst of
ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse
Regering worden bepaald.
Afdeling 2. — Erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van
professionele begeleiders in de sport voor de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies
in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen
Art. 28. § 1. Om als organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders
in de sport voor de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport voor Allen erkend te worden en te blijven, moet zij voldoen aan de volgende voorwaarden :
1o opgericht zijn volgens de wet waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel rechtspersoonlijkheid
wordt verleend;
2o haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
3o in haar statuten de tewerkstelling in de sportsector als hoofddoelstelling hebben.
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§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure voor
de aanvraag tot erkenning en de behandeling ervan door het Bloso.
De erkenning van een organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders
in de sport voor de besturen wordt verleend, geweigerd, geschorst of ingetrokken onder de voorwaarden, binnen de
termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering worden bepaald.
De erkenning wordt voor de duur van de lokale beleidscyclus van de gemeenten en provincies, vermeld in
artikel 2, 3o, van het Planlastendecreet, toegestaan.
Art. 29. De Vlaamse Regering voorziet binnen de perken van de begroting in een subsidie van minimum 280.000
euro per jaar voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport voor de
gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten
Sport voor Allen zoals bepaald in dit decreet.
Art. 30. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet een erkende organisatie voor de coördinatie en de
begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport voor de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen de volgende opdrachten
uitvoeren :
1o actieve kennisverzameling en kennisontwikkeling met betrekking tot begeleiders in de sport, rekening houdend
met de behoeften van de besturen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen;
2o de organisatie structureren en beheren zodat de pool van professionele begeleiders in de sport optimaal kan
ontwikkeld en beschikbaar gesteld worden;
3o het aanspreekpunt zijn voor de tewerkstelling van gekwalificeerde begeleiders in de sport;
4o promotionele initiatieven nemen om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen met bijzondere
aandacht voor :
a) het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen;
b) het verhogen van de professionele omkadering via coördinerende functies in de sportverenigingen;
5o beleidsvoorbereidend werk uitvoeren met betrekking tot bovenstaande opdrachten en participeren aan
werkgroepen daaromtrent.
Bij de uitvoering van deze opdrachten wordt rekening gehouden met de voorwaardenzoals bepaald in dit decreet
en met de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring maakt de erkende organisatie voor de coördinatie en de
begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport voor de besturen een beleidsplan op voor de
volgende lokale beleidscyclus en een jaarlijks actieplan met vermelding van de acties, de timing, de indicatoren en de
daaraan gekoppelde begroting. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan dit beleidsplan en het
jaarlijks actieplan moeten voldoen.
Art. 31. De subsidies voor een organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele
begeleiders in de sport voor de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de
Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen worden jaarlijks toegekend en omvatten werkingssubsidies en personeelssubsidies. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden voor de toekenning van deze subsidies bepalen.
De subsidie moet worden aangewend voor de uitvoering van de taak, vermeld in artikel 29 en 30. Maximum 70 %
van de totale subsidies kan besteed worden aan personeelskosten. De subsidie mag niet aangewend worden voor de
effectieve loonkost van de pool van begeleiders in de sport.
Art. 32. De organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport
voor de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport voor Allen maakt een werkingsverslag en een financieel verslag op over de uitvoering van het
beleidsplan in het voorgaande jaar.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan het werkingsverslag en het financieel verslag
moeten voldoen.
Art. 33. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de te volgen procedure
voor de subsidiëring van een erkende organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele
begeleiders in de sport voor de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader van de
Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen en de behandeling ervan door het Bloso.
De subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele
begeleiders in de sport voor de besturen wordt verleend, geweigerd, geschorst of ingetrokken onder de voorwaarden,
binnen de termijnen en volgens de vorm en de procedure die door de Vlaamse Regering worden bepaald.
Afdeling 3. — Monitoring van het lokale sportbeleid
Art. 34. De gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de provincies en de organisaties bedoeld in de
artikelen 24 en 30 verbinden zich ertoe op verzoek van de Vlaamse Regering gegevens ter beschikking te stellen in het
kader van de monitoring van het lokale sportbeleid.
HOOFDSTUK 5. — Slotbepalingen
Art. 35. Het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid wordt opgeheven met ingang van
1 januari 2014, met uitzondering van :
1o artikel 5, § 2 en § 3, artikel 9, § 1, eerste lid, artikel 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 en 26, die tot en met
31 december 2015 van toepassing blijven op het sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of op het
aanvullende sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
2o artikel 28, 29 en 30, die tot en met 31 december 2014 van toepassing blijven op de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
3o artikel 2, 3 en 4, die tot en met 31 december 2015 van toepassing blijven op de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Conform artikel 22, § 1, van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid, blijft voor
de Brusselse gemeenten het goedgekeurde aanvullende sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
van toepassing tot en met 31 december 2015.

BELGISCH STAATSBLAD — 16.08.2012 — MONITEUR BELGE
Art. 36. In afwijking van artikel 29, wordt het vastgelegde subsidiebedrag voor de coördinatie en de begeleiding
van een pool van professionele begeleiders in de sport voor het jaar 2014 en 2015 bepaald op 200.000 euro per jaar.
Art. 37. In afwijking van artikel 32 van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid voorziet
de Vlaamse Regering voor het jaar 2013 in een voorafname van 150.000 euro voor de voorbereiding van de begeleiding
van de besturen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen zoals bepaald in dit decreet.
In afwijking van artikel 33 van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid voorziet
de Vlaamse Regering voor het jaar 2013 in een voorafname van 75.000 euro voor de voorbereiding van de coördinatie
en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport voor Allen zoals bepaald in dit decreet.
Art. 38. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van :
1o artikel 2, 4, 5, 6, 7, 17 en 18, die in werking treden op 30 oktober 2012;
2o artikel 15, 19 en 37, die in werking treden op 1 januari 2013;
3o artikel 11, 12, 13 en 14, die in werking treden op 1 januari 2016.
In afwijking van het eerste lid, treedt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie :
1o artikel 15 in werking op 1 januari 2015;
2o artikel 3 en 34 in werking op 1 januari 2016.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 6 juli 2012.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS
Nota
(1) Zitting 2011-2012 :
Stukken.
- Ontwerp van decreet : 1582 - Nr. 1.
- Advies namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en
Toerisme : 1582 - Nr. 2.
- Amendementen : 1582 - Nr. 3 en 4.
- Verslag over hoorzitting : 1582 - Nr. 5.
- Verslag : 1582 - Nr. 6.
- Amendementen : 1582 - Nr. .
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1582 - Nr. 8.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Middagvergadering van 27 juni 2012.

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
F. 2012 — 2403
[2012/204477]
6 JUILLET 2012. — Décret portant la promotion et le subventionnement d’une politique sportive locale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
DÉCRET portant la promotion et le subventionnement d’une politique sportive locale (1)
CHAPITRE 1er.— Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
1o Sport pour tous : la pratique du sport au sens large, individuel ou en équipe, revêtant un caractère compétitif
ou récréatif, mais à l’exception du sport de haut niveau et du sport de haute compétition.
2o politique sportive : l’ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d’une autorité en matière de sport
qui repose sur l’expertise, l’approche stratégique et la participation de tous les secteurs.
3o politique en matière d’activité physique : l’ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d’une
autorité en matière d’incitation à l’activité physique, ayant la pratique du sport comme objectif final.
4o fédération sportive flamande agréée : toute fédération sportive agréée dans le cadre du décret du 13 juillet 2001
portant réglementation de l’agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l’organisation
coordinatrice et des organisations de sports récréatifs.
5o organisation de sports récréatifs flamande agréée : toute organisation de sports récréatifs qui est agréée dans le
cadre du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l’agrément et du subventionnement des fédérations
sportives flamandes, de l’organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs.
6o liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que le Gouvernement flamand peut
subventionner et qui est jointe à l’annexe V de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les
conditions d’agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l’organisation coordinatrice et
des organisations de sports récréatifs.
7o association sportive : un groupement de personnes qui s’est organisé de façon structurelle et durable, avec
comme objectif premier la pratique du sport et l’organisation d’activités sportives où l’effort physique occupe une place
centrale.
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