Advies

Vlaamse Sportraad
24 april 2019

Advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket
Op 26 maart 2019 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de Vlaamse Sportraad om
advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket. Cricket Vlaanderen vzw, een erkende
Vlaamse sportfederatie, heeft op 14 maart 2019 een verzoek ingediend bij minister Muyters om
cricket op te nemen in de sporttakkenlijst. Sport Vlaanderen heeft Cricket Vlaanderen begeleid bij
het opstellen van dit verzoek tot uitbreiding van de sporttakkenlijst.

Situering
De sporttakkenlijst is de nominatieve lijst van sporttakken die voor sportsubsidiëring van
sportfederaties in aanmerking komen. In artikel 9 van het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector staat beschreven dat sporttakken
opgenomen kunnen worden op de sporttakkenlijst als die voldoen aan minstens twee van de
volgende voorwaarden:
1° Een door een sportfederatie gereglementeerde fysieke activiteit betreffen met een
cardiovasculair trainingseffect die een persoon in gezonde, milieuvriendelijke, ethisch en
medisch verantwoorde omstandigheden verricht;
2° Olympisch zijn of vertegenwoordigd worden door een internationale organisatie die
opgenomen is in de ledenlijst van de internationale unie van sportfederaties (SportAccord);
3° Een voldoende groot draagvlak hebben in het Nederlandse taalgebied.
Sport Vlaanderen heeft een nota opgesteld voor de minister Muyters waarin het verzoek van Cricket
Vlaanderen wordt toegelicht. Daarin stelt Sport Vlaanderen dat cricket volgens hen aan de eerste
twee voorwaarden voldoet.

Advies
1.1.

Algemeen

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het verzoek tot uitbreiding van de sporttakkenlijst met
cricket. Cricket voldoet volgens de leden aan de eerste twee voorwaarden van artikel 9 van het
decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.
a) De Vlaamse Sportraad oordeelt namelijk dat cricket een sport betreft met een duidelijke
fysieke activiteit met een cardiovasculair trainingseffect die een persoon in gezonde,
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milieuvriendelijke, ethische en medisch verantwoorde omstandigheden verricht. Daarmee
voldoet cricket aan de eerste voorwaarde.
b) Daarnaast stelt de Vlaamse Sportraad vast dat cricket wordt vertegenwoordigd door de
International Cricket Council (ICC), een internationale organisatie die is opgenomen in de
ledenlijst van de internationale unie van sportfederaties (SportAccord/GAISF). Daarmee
voldoet cricket aan de tweede voorwaarde.
c) Aan de derde voorwaarde, namelijk het hebben van een voldoende groot draagvlak in het
Nederlands taalgebied, wordt volgens onze leden nog niet aan voldaan. Wel erkent de
Vlaamse Sportraad dat cricket de laatste jaren aan populariteit wint. De Vlaamse Sportraad is
dan ook benieuwd naar de ontwikkeling en groei van cricket in Vlaanderen in de komende
jaren.

1.2.

Aanvullende opmerkingen

Graag wijst de Vlaamse Sportraad op een aantal opmerkingen die gerelateerd zijn aan de uitbreiding
van de sporttakkenlijst.
a. Meer sportfederaties met hetzelfde subsidiebudget
In het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector wordt de sporttakkenlijst omschreven als de nominatieve lijst van sporttakken die voor
sportsubsidiëring van sportfederaties in aanmerking komen. De sporttakkenlijst heeft volgens de
Vlaamse Sportraad daarom mede als doel om het aantal subsidieerbare sporttakken en disciplines te
bewaken en beheersen.
In 2019 zijn er drie nieuwe erkende niet-gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties toegevoegd
(Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie vzw, Vlaamse Kickboks, Muaythai en Mixed
Martial Arts Organisatie vzw en Vlaamse Snelschaatsbond vzw) en één nieuwe gesubsidieerde
federatie (Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw). Ook in 2017 is er besloten een extra federatie
te subsidiëren (Vlaamse Boksliga vzw).
Hoewel de nieuwe erkende Vlaamse sportfederaties nog geen subsidies ontvangen, zouden ze deze
stap, net als Cricket Vlaanderen, in de nabije toekomst wel kunnen zetten. De Vlaamse Sportraad
juicht deze ontwikkelingen inhoudelijk toe, maar stelt anderzijds vast dat er geen extra budget
vrijkomt om deze nieuwe federaties te subsidiëren. Dat betekent dat de huidig gesubsidieerde
sportfederaties, die voor heel wat inhoudelijke en maatschappelijke uitdagingen staan, minder
gesubsidieerd zullen worden. De leden vragen daarom met aandrang om het budget voor de
subsidiëring van de georganiseerde sportsector evenredig mee te laten groeien met het aantal
gesubsidieerde federaties. Zo niet, dan zetten de sporttakkenlijst en het nieuwe decreet een
onbedoelde vermindering van de basissubsidies van sportfederaties in beweging.
b.

Infrastructurele vraagstuk

In de brief van Cricket Vlaanderen aan minister Muyters stelt deze federatie dat het opnemen van
cricket in de sporttakkenlijst van cruciaal belang is voor hen. Hierbij benadrukken zij dat dit niet enkel
gaat om het te mogen indienen van eventuele subsidies, maar ‘voornamelijk om betere
cricketfaciliteiten voor de lokale Vlaamse cricketclubs te vinden’.

Advies uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket
24 april 2019

2

De Vlaamse Sportraad wil naar aanleiding van deze opmerking benadrukken dat het opgenomen
worden tot de sporttakkenlijst niet automatisch leidt tot het (gemakkelijker) verkrijgen van lokale
cricketfaciliteiten. De leden vinden het wel positief dat Cricket Vlaanderen hiermee laat zien dat ze
conform de criteria van het Vlaams sportbeleid willen opereren.
De leden geven bijkomend aan dat veel lokale sportdiensten moeite hebben met het vinden van
voldoende en geschikte ruimte voor de realisatie van sportinfrastructuur. Bijvoorbeeld in het geval
van cricket, een sport die moet worden uitgeoefend op een groot veld, blijkt dit niet evident. Daarom
wil de Vlaamse Sportraad de Vlaamse Regering wijzen op het belang van het behouden of uitbreiden
van (lokale) ruimte met de categorie van gebiedsaanduiding ‘recreatie’.

Samenvattend

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het verzoek tot uitbreiding van de sporttakkenlijst met
cricket. Cricket voldoet aan de eerste twee voorwaarden van artikel 9 van het decreet van 10 juni
2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector:
•

Cricket is een sport met een duidelijke fysieke activiteit met een cardiovasculair
trainingseffect.
Cricket wordt vertegenwoordigd door de International Cricket Council (ICC), die is
opgenomen in de ledenlijst van SportAccord/GAISF.

•

Daarnaast wijst de Vlaamse Sportraad op de volgende opmerkingen die gerelateerd zijn aan de
uitbreiding van de sporttakkenlijst:
•

•

De leden vragen met aandrang om het budget voor de subsidiëring van de
georganiseerde sportsector evenredig mee te laten groeien met het aantal
gesubsidieerde federaties.
De Vlaamse Sportraad wil de Vlaamse Regering wijzen op het belang van het behouden
of uitbreiden van (lokale) ruimte met de categorie van gebiedsaanduiding ‘recreatie’.

Namens de Vlaamse Sportraad,

Christophe Cools, voorzitter
Sophie Cools, ondervoorzitter
Maarten Koolen, secretaris
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