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INTERNE STAATSHERVORMING:

SPORTIEVE CONSEQUENTIES

Advies van de Vlaamse Sportraad

In uitvoering van het WITboek interne staatshervorming sloten de Vlaamse overheid en de
provincies gedetailleerde bestuursakkoorden waarin wordt opgesomd waarrond de provincies nog
actief mogen zijn, onder meer wat de sport betreft. Het resultaat is voor de sport gelukkig een stuk
minder dramatisch dan in het oorspronkelijke GROENboek.
Over wat er precies over de sport werd beslist en wat de financiële consequenties zijn, had de
Vlaamse Sportraad op 20 maart 2013 een gesprek met Gert Jansen van de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP), David Nassen van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB),
Geraldine Mattens van de Vlaamse Sportfederatie (VSF).
De Vlaamse Sportraad bracht op zijn plenaire vergadering van 20 juni 2013, op eigen initiatief, het
volgende advies uit.

Na de hervorming blijven er voor de provincies 6 sportieve taken over.
1.
G-SPORT (verder uit te bouwen).
2.
Regionale werking stimuleren (op verzoek van de gemeenten).
3.
Bovenlokale sportevenementen (geen campagnes, geen regionale wedstrijden, …).
4.
Regionale sportinfrastructuur (op basis van een aantal criteria).
5.
Relatie met de natuur (zeer ruim interpreteerbaar).
6.
Beheer van unieke sportinstellingen.
Subsidiëring, bijvoorbeeld van provinciale koepels, wordt expliciet uitgesloten.
Inhoudelijk valt het al bij al nogal mee. De provincie kan een aantal belangrijke sportieve
bevoegdheden behouden. De financiële verevening daarentegen, is wél een probleem.

Verevening
De middelen die de provincies worden ontfutseld, staan in geen verhouding tot de taken die
verdwijnen. Volgens insiders werd er ook slordig tewerk gegaan: dubbele tellingen (bv VLABUS),
dubbele verevening van Vlaamse subsidies, onnauwkeurige verschuiving van middelen, gebruik van
een arbitraire en vaak zelfs incorrecte correctiefactor, …
Positief is dat het VLABUS een apart decreet krijgt. Dat geld komt alvast op de juiste plaats terecht.
VLABUS en G-SPORT krijgen uiteindelijk zelfs méér middelen dan met de huidige regeling.
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Sportfederaties
Voor de Vlaamse Sportfederatie is de verevening inhoudelijk gezien een positief verhaal: er komt
een rationalisering in de middelen die naar de (diverse afdelingen van) sportfederaties gaan.
Heel wat sportfederaties zijn momenteel aan het nadenken over de manier waarop zij met deze
gewijzigde situatie (vanaf 2014 geen subsidies aan provinciale afdelingen) zullen omgaan. Bij
sommige federaties zullen de provinciale niveaus verdwijnen of minder opdrachten/bevoegdheden
krijgen, terwijl bij andere federaties dat niveau behouden zal blijven. Het is tot vandaag nog niet
duidelijk welk bedrag er uiteindelijk naar de sportfederaties zal gaan. Niet onbelangrijk nochtans,
want resterende provinciale afdelingen zullen nu voor steun bij hun federaties aan gaan kloppen.
Bij hen leeft de vrees dat het geld dat van de provincies komt, wordt aangewend om budgettaire
tekorten in de uitvoering van de basisdecreten aan te vullen, en niet voor taken op het provinciale
niveau.

Advies
De Vlaamse interne staatshervorming blijft voor de sport niet zonder gevolgen. Minder erg dan
eerst gevreesd, maar niettemin budgettair ingrijpend. Met de zogenaamde verevening heeft de
Vlaamse Sportraad het bepaald moeilijk. De verevening moet correct worden uitgevoerd.
De Vlaamse Sportraad dringt op overleg aan met de sportsector, naar analogie van de
cultuursector, waar alles per organisatie werd bekeken en duidelijk werd gecommuniceerd.
De Vlaamse Sportraad blijft ook garanties eisen dat de sportieve middelen die uit de provincies
komen, voor de sport worden geoormerkt. De Vlaamse Sportraad beseft dat dit vooral ook een
politieke en technische discussie is, die de opdracht van een adviesorgaan overstijgt. Maar het is
een discussie die in elk geval gevoerd moet worden.

Frank Bulcaen, voorzitter van de Vlaamse Sportraad
Sophie Cools, ondervoorzitter
Lieven De Clercq, secretaris
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