
 

 

  
      Gent, 17 februari ‘21 

 
 
 
Beste sportfederatie 
 
 
Afgelopen week hebben we onze sportfederaties bevraagd over de positie welke we als Vlaamse 
Sportfederatie kunnen innemen inzake de relancestrategie voor sport in deze barre tijden.  De respons 
van de sector vind je hierbij en we bedanken jullie voor de input waarmee we aan de slag gegaan zijn. 
 

• 33 federaties hebben de bevraging ingevuld. 

• 9 federaties gaven aan een meer gedifferentieerde benadering te willen van de relance-
strategie. 

• 75% is voorstander dat alle leeftijdsgroepen op dezelfde manier moeten behandeld 
worden. 

• 90 % geeft aan dat het gebruik van kleedkamers en douches niet noodzakelijk is in een 
eerste fase van heropstart. 

• Ook de aanwezigheid van publiek (93%) en de opening van de horeca (81%) hoeft niet in 
de eerste fase. 

 
Afgelopen vrijdag is er op vraag van de Vlaamse Sportfederatie een overleg geweest van de 
klankbordgroep ‘sport’. Dit gesprek dat we als volgt kunnen samenvatten: 
 
Er vond een overleg plaats met de 3 gemeenschappen (3 ministers van sport) en de experts. 

- Hierin hebben de experts aangegeven dat ze vasthouden aan de 3 epidemiologische criteria 
(besmettingen, ziekenhuisopnames en positiviteitsratio). Daarnaast wordt er ook gekeken 
naar de R-waarde, die minder dan 1 moet zijn.     

- De vaccinatiecampagne zal belangrijk zijn in de uitrol van de versoepelingen en kan versnellen 
vanaf het moment dat de kwetsbare groepen zijn ingeënt.  

- Men pint zich momenteel niet vast op data, waarop versoepelingen van toepassing kunnen 
zijn.  Dit is een politieke beslissing die aan de orde kan zijn op een volgend overlegcomité, 
momenteel gepland op 26 februari e.k. 

- Maatschappelijk zet men in op 4 prioriteiten, te weten onderwijs, jeugd, economie en het 
mentale welzijn, waaronder sport kan ressorteren. 

- De experts hebben ook een eerste voorstel neergelegd voor versoepelingen voor de sport 
o Geen beperking op leeftijd – iedereen gelijk behandelen 
o Training in vaste groepen van 10 
o Voorkeur outdoor op indoor 
o Indoor zullen nieuwe CO2 en ventilatienormen gelden 
o Beperkte publieksactiviteiten 
o Geen competities 
o Geen horeca 
o Geen contact (onduidelijk of dit enkel op indoor sloeg) 
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Als Vlaamse Sportfederatie stellen we een gedifferentieerde aanpak voor de sportsector voor, waarbij 
we volgende uitgangspunten innemen: 
 

- Alle leeftijdsgroepen worden gelijk behandeld worden; deze positieve benadering moet 
weerhouden worden. 

- We zijn geen voorstander van het principe van de ‘1 vrijetijdsactiviteit’. 
- Het gebruik van kleedkamers of de opening van kantines is niet essentieel voor de sector in de 

eerste fase. 
- Bij outdoor sporten, binnen een beperkte trainingsgroep, moet contact mogelijk zijn.  Indoor 

zouden we in fase 1 pleiten voor het toestaan van contactloze sportactiviteiten en/of 
contacten met 1 vaste trainingspartner. 

- De Vlaamse Sportfederatie is tegen een totaalverbod op competities / wedstrijden.  Het 
competitie- en wedstrijdgegeven moet een sportspecifieke benadering volgen.  Als de 
organisatie van een competitie en wedstrijden mogelijk is binnen de geldende maatregelen 
dan moet dit via een eigen sportspecifiek protocol mogelijk zijn.  Deze sportspecifieke 
benadering moet onder de huidige maatregelen (dus voorafgaand aan fase 1) al mogelijk 
gemaakt worden. Zo kunnen er o.i. reeds vandaag perfect enkele individuele, contactloze 
outdoorwedstrijden georganiseerd worden.  Zonder exhaustief te kunnen of willen zijn, 
denken we aan golf en watersport. 

- Voor indoor vragen we in fase 1 duidelijke en haalbare CO2-criteria en ventilatienormen. 
- Of er voorafgaand aan fase 1 al dan niet versoepeld kan worden, stellen we ter discussie:  men 

kan rekening houden met deze CO2-criteria en ventilatienormen in combinatie met zwaardere 
densiteitsregels. Dit moet o.i. mogelijk maken dat er indoor terug lessen kunnen gegeven 
worden in b.v. paardensport of tennis. 

- In fase 1 moeten kleinschalige sportevenementen mogelijk zijn. We denken hier b.v. aan lokale 
wandeltochten waarin men werkt met startwaves om samenscholingen te vermijden. 

- Er moet ook snel duidelijkheid komen over de organisatie van sportkampen in de 
paasvakantie.  Quid groepsgrote, leeftijdscategorieën, zijn overnachtingen mogelijk? 

- De Vlaamse sportfederatie vraagt ook duidelijkheid voor de volgende fases van de relance 
zodat er aan iedereen een perspectief gegeven kan worden, nu is er enkel een voorstel over 
fase 1. 

 
We overleggen met onze collegae van AISF om tot een gedragen standpunt in Noord en Zuid te komen. 
 
Verder hebben we bovenstaande standpunten naar het kabinet Weyts geformaliseerd, zodat deze 
meegenomen worden in de verdere besprekingen met de andere gemeenschappen en de experten. 
 
In samenwerking met een externe partner zorgen we voor een mediacampagne om onze standpunten 
te verduidelijken in de komende dagen.  We zullen ook een oproep naar het federale niveau lanceren 
om enkele fiscale maatregelen ten gunste van sport in overweging te nemen: 

✓ Aftrekbaarheid van de lidgelden in een sportclub in de personenbelasting 
✓ Korting op de belasting op het kadastraal inkomen voor sportinfrastructuur die een bepaalde 

periode verplicht gesloten was. 
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Op deze manier willen we ons als een verantwoorde sector, die een zeer belangrijke plaats inneemt in 
het mentale en fysieke welzijn van de mensen, opstellen en via een gefaseerde en gedifferentieerde 
opstart (indoor/outdoor – contact/niet contact – wedstrijden/trainingen; maatwerk aangeleverd per 
sport en discipline op basis van objectieve criteria) op snelle versoepelingen aandringen. 
 
 
Met sportieve en vriendelijk groeten, 
 
Koen Umans 
Voorzitter Vlaamse Sportfederatie vzw  
 


