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Betreft: Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad over de uitbreiding van de tax sheltersysteem
naar de sportsector (sportevenementen)

Mijnheer de minister,

In zijn Memorandum 2019-2024 formuleerde de Vlaamse Sportraad aanbevelingen rond de
investeringen voor de sportsector.
Volgens de Vlaamse Sportraad heeft de sportsector, naast de noodzakelijke ondersteuning vanuit de
Vlaamse overheid, baat bij een gediversifieerd financieringsmodel dat verschillende bronnen
combineert. Er werd daarbij gepleit om nieuwe vormen van financiering te introduceren in de
sportsector: “Het beleid moet de sector actief toeleiden naar alternatieve en aanvullende
financieringsbronnen. Eén van de mogelijkheden daartoe is het uitwerken van een kader waarbij
ondernemingen fiscaal beloond worden voor hun investeringen in de sportsector (personeel,
infrastructuur enz.).”
De Vlaamse Sportraad heeft zich op eigen initiatief gebogen over het systeem van de tax shelter,
waarbij gekeken werd naar de toepassing van dit systeem binnen de audiovisuele sector en de
podiumkunstensector. Op de plenaire vergadering van 18 oktober 2018 werd het systeem toegelicht
en werd een gedachtewisseling gehouden met Saskia Dierickx, een medewerker van het
Departement Cultuur, Jeugd en Media, en Jo Lootens, een onafhankelijk expert met praktijkervaring.
De manier waarop de audiovisuele sector in Vlaanderen zichzelf verder heeft ontwikkeld via het tax
sheltersysteem is een interessante case die mogelijk de sportsector kan inspireren.

Als het huidige systeem van de tax shelter wordt uitgebreid naar de sportsector, kan dit volgens de
Vlaamse Sportraad een boost betekenen. Zo denken we concreet aan de organisatie van
(inter)nationale sportevenementen in Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld Europese kampioenschappen
of Wereldkampioenschappen. De leden stellen voor om de mogelijke opportuniteiten van de
uitbreiding van het tax sheltersysteem op beleidsniveau in overweging te nemen en via een
studieopdracht te onderzoeken. Een samenwerkingsverband tussen het kabinet van de minister van
Sport, Sport Vlaanderen en Event Flanders kan deze verkenning versterken.
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